1
Caderno

ESTATUTO DA CARREIRA DOCENTE
DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Caderno com
ECD Madeira

Reproduzimos o ECD Madeira
num caderno especial para
ser arquivado no dossier
diário de cada colega.

1

Decreto Legislativo Regional n.º 6/2008/M
Publicado no Diário da República, I Série, n.º 39

Sindicato dos Professores da Madeira
N.º 80 – Maio/Junho de 2008 - 0,50 euros
DIRECTORA: Marília Azevedo

Entrevista nas páginas 16 a 19

Páginas 20 a 23

2

Prof - Publicação do Sindicato dos Professores da Madeira - nº 80 - Maio/Junho de 2008

Sumário

Ficha técnica

Editorial

3

Registo Biográfico: Marta Franco

4

Sublinhado: 9º Congresso de A a Z

6

Discurso Directo: Entrevista a José Calçada

11

Expositor: ECD Madeira – 60 perguntas e 60 respostas

15

PROF - Publicação do SPM
(Sindicato dos Professores da
Madeira)
PROPRIEDADE, REDACÇÃO
E ADMINISTRAÇÃO:
Sindicato dos Professores da Madeira
Rua Elias Garcia, Bloco V, 1º A
9054-525 Funchal
Tels: 291 206 360/1
Fax: 291 206 369
E-mail: spm@spm-ram.org

DE PAPO PRÓ AR
Memória de Adriano

I

Recordar Adriano

II

9º Congresso do SPM: Intervenção do Dep. de Professores Aposentados

III

"DE PAPO PRÓ AR"
Coordenação-edição de Adília Andrade

Dia Internacional da Mulher

IV

COLABORADORES NESTA EDIÇÃO:
José Paulo Oliveira (Jornalista)
e Paulo Sucena.

Dia Mundial da Terra

IV

ARTE GRÁFICA: Trampolim
PERIODICIDADE: Bimestral
IMPRESSÃO: Grafimadeira
TIRAGEM MÉDIA: 4.000 exemplares

Palestra sobre «Educação Postural»

IV

www.spm-ram.org
DIRECTORA: Marília Azevedo
CONSELHO DE COORDENAÇÃO:
Comissão Executiva do SPM
COORDENADOR-EDITOR:
João Sousa

CADERNO ECD MADEIRA
O PROF está aberto à colaboração dos
professores, particularmente os da
RAM, mesmo quando não solicitada.
Reserva-se, todavia, o direito de condensar ou não publicar quaisquer artigos, em função do espaço disponível e
do Estatuto Editorial desta publicação.
Os artigos assinados são da exclusiva
responsabilidade dos seus autores.

Capa
Decreto Legislativo Regional n.º 6/2008/M

1
2-28

3

Editorial

João Sousa
(Vice-Coordenador)

Urge consensualizar, pela Educação!

«O processo de liderança normalmente envolve um relacionamento de
influência e duplo sentido, orientado
principalmente para o atendimento de
objectivos mútuos, tais como aqueles
de um grupo, organização ou sociedade».
(Bergamini, 1994:15)
O Presidente do Sindicato dos
Inspectores da Educação e do Ensino,
José Calçada, em entrevista exclusiva nesta edição da Prof Magazine,
reafirma a ideia por ele expressa no
9º Congresso do SPM de que «professores e inspectores não estão em
lados opostos da barricada”, e acrescenta, em jeito de apelo, que «ou
trabalhamos todos no mesmo sentido
ou então o nosso trabalho não faz
sentido».
Estas sábias e oportunas palavras,
proferidas por um ilustre conhecedor
da realidade educativa do nosso país,
levam-nos à inevitável reflexão em
torno da importância e urgência de
consensos, em nome da Educação.
Abordar esta temática é fazer, antes
de tudo, uma retrospectiva às políticas educativas implementadas pelos
sucessivos governos do Portugal
democrático, podendo para o efeito
recorrer à comunicação do professor
Almerindo Janela Afonso no painel
«30 anos de políticas educativas e de
sindicalismo docente» do Congresso
acima referido, para concluir que cada
Ministro da Educação que passou
pela 5 de Outubro teve como primordial missão deixar a sua marca,
mesmo que isso implicasse deitar no
“caixote do lixo” também o que de
positivo havia sido feito pelas equipas ministerais anteriores. À custa
desse reformismo desenfreado e sem
avaliação de resultados, a escola
pública transformou-se num autêntico
laboratório de experiências educativas inconsequentes, onerosas para
os cofres do Estado e fomentadoras
de imobilismos, porque geradoras de
desconfiança na classe docente pelo
seu carácter efémero, passageiro,
transitório.
Quando esta falta de responsabilidade e de sentido de Estado vem
de cima, dos governantes, como é
que se pode mobilizar comunidades
educativas em torno de um desígnio nacional como deveria ser a
Educação? Mais: como implementar
políticas, quando os principais agentes da sua transposição dos gabinetes
governamentais para o terreno, para
as escolas, neste caso os docentes,
são constantemente desconsidera-

dos, enxovalhados, desautorizados
na praça pública pelos governantes
como se eles fossem os verdadeiros
responsáveis pelos maus resultados
do sistema educativo, num exercício
condenável de procura de “bodes
expiatórios”?
É neste contexto de constante atirar de culpas para os outros, de preferência para uma classe injustamente
rotulada de privilegiada, acusada de
ser pouco dedicada ao trabalho e de
não se preocupar com o insucesso
dos alunos que importa cerrar fileiras,
resistir e lutar unidos pela dignificação
e valorização da nossa nobre missão
de «dar rosto ao futuro» como é dito
no hino da FENPROF.

As diferenças de
pontos de vista entre
a SREC e o SPM em
torno de matérias
específicas, como
ECD Madeira, exames
de 6.º ano, reduções
da componente lectiva entre outras,
não podem comprometer os objectivos
mútuos, mais gerais,
mais estruturantes
que ambos
perseguem.
Foi com este espírito que a classe
docente aderiu, no dia 8 de Março,
à Marcha da Indignação, forçando
a arrogante Ministra da Educação a
dialogar com a Plataforma Sindical
Nacional e a assinar o Memorando de
Entendimento, que garantiu a estabilidade nas escolas, nesta fase final
do ano lectivo, e abre portas a outros
acordos e consensos, tudo em nome
da Educação. Mas, sublinhe-se, a
luta, a mobilização e a pressão é que
obrigaram o M.E. a vir ao encontro
das reivindicações dos professores,
dos educadores e de toda a sociedade. O que se conseguiu, embora
ainda insuficiente, deve-se a todos os

parceiros educativos, pois souberem
unir-se e agir solidariamente em torno
de objectivos comuns, numa atitude
formativa, colaborativa e construtiva,
visando, acima de tudo, a melhoria do
sistema educativo. Fizeram, no fundo,
o que recomenda José Calçada na
mensagem referida.
Na RAM, os males da Educação
não podem ser imputados aos experimentalismos narcisistas como se
verificou no plano nacional. Aqui,
os problemas nesta área decorrem
essencialmente do estilo de governação, que, como todos sabemos,
é autoritário e arrogante, sobretudo
por causa das sucessivas maiorias
absolutas. Essa vantagem eleitoral em
vez de ser utilizada para se fazer uma
reflexão serena, racional e dialogante
sobre os melhores caminhos a seguir
na Madeira em termos educacionais,
pelo contrário, tem conduzido ao
extremar de posições entre o poder
e os parceiros sociais, onde se inclui
obviamente o SPM, que não dignificam a SREC nem contribuem para
a promoção de uma educação de
qualidade, moderna e ao serviço do
desenvolvimento e do progresso da
Região.
As diferenças de pontos de vista
entre a SREC e o SPM em torno
de matérias específicas, como ECD
Madeira, exames de 6.º ano, reduções
da componente lectiva entre outras,
não podem comprometer os objectivos mútuos, mais gerais, mais estruturantes que ambos perseguem. Aliás,
em democracia, o confronto de ideias,
o choque de interesses entre governo
e governados é sempre salutar e sinal
de maturidade de uma sociedade.
Se os nossos líderes governamentais convivem mal com a crítica,
recusando participar no principal
evento da RAM onde se debate as
questões da Educação, como foi o
9º Congresso do SPM, por manifesto
“amuo”, dando sinais claros de que
não estão interessados em promover diálogo e consensos, então, aos
docentes que exercem funções nesta
terra resta forçar essa solução, em
prol da Educação, através da luta e
da pressão, seguindo o exemplo do 8
de Março. A regulamentação do ECD
Madeira, a recuperação integral do
tempo de serviço e o novo modelo de
gestão das escolas estão na calha e
exigirão de todos grande sentido de
responsabilidade. Estejamos, pois, à
altura deste desafio de José Calçada:
«ou trabalhamos todos no mesmo
sentido ou então o nosso trabalho não
faz sentido».
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Registo Biográfico

Marta Franco recusa assumir “pecados” alheios:
B.I.
Nome: Marta Franco
Escola onde lecciona:
EB1/PE do Seixal
Anos de serviço: 7 anos
Habilitações Literárias:
Licenciatura em Ensino Básico
– 1º Ciclo
Disciplina que lecciona:
Actividades de Enriquecimento
Curricular (Informática, Inglês,
Educação Ambiental, Sala de
Estudo, OTL)
Desta vez, a Prof Magazine
desvenda o Registo Biográfico
de Marta Franco, uma jovem
colega do 1.º Ciclo, que se
fez professora para concretizar um sonho de Infância.
«Enquanto não houver união
na classe docente não teremos moral para, diariamente,
exercermos a nossa prática
pedagógica e educar os nossos alunos para a cidadania»
é uma das várias mensagens
dirigidas pela nossa entrevistada aos professores e educadores madeirenses. A não
perder!
Prof Magazine - Quando e
como decidiu ser professora?
Marta Franco - Já na Infância
sonhava seguir a profissão
docente. Sempre vi nas minhas
professoras primárias um modelo a seguir. Quando terminei o
12º ano, optei pelo caminho da
docência.
Prof - Refira dificuldades
sentidas na concretização
dessa decisão.
Marta - Felizmente, não senti
grandes dificuldades na concretização desta decisão. Tive, sim,
muito trabalho com a preparação de aulas e materiais (para
os diversos estágios ao longo de
todo o curso).
Prof - Descreva a primeira
aula dada. Ela decorreu como
esperava?
Marta - A minha primeira

aula foi em Outubro de 2000.
Lembro-me de ter preparado
algumas actividades que não
foram realizadas. Por alguns

Os sindicatos são
também um contributo
essencial na formação
contínua dos
professores, dotando-os
de mais e melhores
competências.
instantes, o pânico tomou conta
de mim. Respirei fundo. Retomei
o controlo. Já desde o primeiro
dia, as palavras “improviso” e
“flexibilidade” passaram a ser
assíduas na minha prática pedagógica.
Prof - Conte alguns episódios marcantes - positiva e
negativamente - da sua vida
profissional.
Marta - Episódios positivos:
o empenho e esforço de alguns
alunos em aprender; o sorriso
ternurento de alguém que agradece à “senhora professora”.
Episódios negativos: os parcos recursos culturais da maioria
dos alunos e comunidade em
geral; a ausência dos pais na
educação dos filhos.
Prof - Dos vários projectos

escolares em que participou,
mencione o que mais prazer
lhe deu.
Marta - Desde o início da
carreira, sempre gostei de me
envolver em projectos, pois
acredito que dão uma dinâmica
diferente à escola. É evidente
que um projecto necessita da
envolvência de diversos colaboradores para que seja exequível
e bem sucedido.
Dos diversos projectos escolares em que participei, aquele
que destaco, com maior ênfase,
é o “Children of Europe hand
in hand with the Environment”,
inserido no Programa Sócrates –
Acção Comenius 1. Este projecto, de carácter ambiental, contribuiu fortemente para a partilha
de ideias e experiências entre
escolas de diferentes países
europeus, fomentando a criação
de laços de amizade bem como
a consciencialização acerca da
dimensão europeia. Foi, sem
dúvida, uma experiência muito
gratificante que, a médio e longo
prazo, tem dado frutos.

Insucesso escolar
envergonha
Prof - Que comentário lhe
merece o insucesso escolar?
Marta - O insucesso escolar não é uma questão única
e exclusiva da escola (embora
muita gente assim o julgue).
Vários factores estão na origem
deste fenómeno, nomeadamente, sócio-políticos. É necessário
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«Em todos os sectores existem bons e maus profissionais»
e urgente mudar as mentalidades e as políticas educativas. Se
o trio “Família-Escola-Sociedade” não assumir o seu
papel e responsabilização, o
insucesso escolar será, cada vez
mais, a realidade (vergonhosa)
do nosso país.
Prof - Como avalia a participação dos pais e encarregados de educação na vida
escolar dos seus educandos,
nas escolas onde leccionou?
Marta - Pelas escolas onde
leccionei, verifico que os Pais
e Encarregados de Educação
não têm uma participação muito

Prof - Aponte vantagens e
desvantagens de uma eventual
regionalização da educação.
Marta - Tendo em conta a
situação que se vive actualmente, na educação, uma eventual regionalização da mesma
pode ser um caminho a seguir.
Trata-se, em primeira-mão, de
compreender a realidade local
e readaptar os currículos sem
nunca nos afastarmos do contexto nacional, europeu e mundial.
Prof - Assinale o papel que,
na sua óptica, está reservado

Prof - Que sente quando
ouve acusações públicas que
colocam em causa o brio profissional dos docentes, como
temos vindo a assistir nos últimos tempos?
Marta - Nunca a classe
docente foi tão enxovalhada
como nos últimos tempos. Em
todos os sectores existem bons
e maus profissionais. Fico revoltada quando se acusa a classe
docente, julgando todos pelos
mesmos critérios. “Paga o justo
pelo pecador.”
É urgente e necessário tomar
medidas, pois não é certo que
os bons profissionais sejam
sacrificados à custa de outros
sem brio.

«O Sindicato
somos todos nós»
Prof - Como e por que razão
se fez sócia do Sindicato dos
Professores da Madeira?
Marta - Desde o início da
carreira que aderi ao SPM.
Acredito que o sindicato reivindica pelos nossos direitos, em
busca de melhores condições
de trabalho. Mas o sindicato
não se resume a meia dúzia de
dirigentes sindicais. O Sindicato
somos todos nós, docentes.
Portanto, temos de assumir
o nosso papel participativo
e activo e não esperar que o
Sindicato “resolva o caso”.

activa. Alguns revelam interesse
pela vida escolar mas a maioria não se importa. Muitos só
comparecem para buscar a avaliação dos filhos. Outros, nem
por isso.
Prof - Aborde os "pecados"
e "virtudes" do sistema de
ensino português.
Marta - “Pecados”: políticas
educativas desadequadas e
reformas excessivas no ensino.
“Virtudes”: acesso ao ensino
por todos.

aos sindicatos, no sistema
educativo.
Marta - Na minha opinião, os
Sindicatos são os representantes de uma classe. Assim sendo,
têm por missão lutar pelos
direitos dos seus associados,
alertando e sensibilizando para
as mudanças que ocorrem no
sistema educativo.
Os sindicatos são também
um contributo essencial na formação contínua dos professores, dotando-os de mais e melhores competências.

Prof - Se pudesse recuar
no tempo, voltaria a escolher
a docência como actividade
profissional?
Marta - Se soubesse que o
cenário seria tão negro, não
voltaria a escolher a docência
como actividade profissional.
Gosto muito do que faço mas a
cada dia que passa estou mais
desiludida com a Educação em
Portugal.
Prof - Deixe uma mensagem
aos Professores.
Marta - Enquanto não houver
união na classe docente não
teremos moral para, diariamente, exercermos a nossa prática
pedagógica e educar os nossos
alunos para a cidadania, tornando o futuro mais risonho.

6
9º Congresso do SPM
de A a Z
Prof - Publicação do Sindicato dos Professores da Madeira - nº 80 - Maio/Junho de 2008

Sublinhado

José Paulo Oliveira (Texto)
Roberto Andrade (Fotos)

O 9º Congresso do SPM fica para a história desta
organização sindical como «o Congresso do
Trigésimo Aniversário», segundo as palavras de
João Sousa, vice-coordenador, na intervenção
de encerramento desta reunião magna dos professores e educadores da RAM. Este evento, que
decorreu no Madeira Tecnopolo, nos dias 18 e
19 de Abril, confirmou, uma vez mais, as credenciais dos seus antecessores, já que proporcionou
intervenções interessantes, quer de académicos
quer de delegados; permitiu a fruição de um
momento cultural único, através do espectáculo «A Água Dorme de Noite»; e aprovou uma
Moção de Orientação quase por unanimidade.
Apresentamos, por ordem alfabética, uma breve
retrospectiva do que se passou neste areópago,
que pode ser complementada com uma visita
ao endereço http://www.spm-ram.org/index.
php?id=14180686, na página electrónica do
Sindicato, onde inclusivamente é possível visionar
quase tudo o que lá aconteceu.

A

Abertura

“Só é possível lutar pelos professores e educadores a
partir da adesão de cada um à causa pela dignidade da
profissão e pela escola de qualidade para todos, num espírito de solidariedade inabalável e na consciência de que
somos parte de um colectivo que reúne todos os trabalhadores de todos os sectores”, afirmou Marília Azevedo na
abertura do 9º Congresso do Sindicato dos Professores da
Madeira.
A Assembleia magna do SPM decorreu nos dias 18 e
19 de Abril, no Tecnopolo, na cidade do Funchal, com a
presença de cerca de 750 delegados oriundos de todos
os sectores de ensino da Região. O Congresso reuniu
também dezenas de convidados especiais e outros participantes.
Presidida por Rita Pestana, da Direcção do SPM, a
Mesa de abertura incluiu ainda a Chefe de Gabinete do
Representante da República para a RAM, Helena Borges,
e o Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel
Albuquerque. O autarca afirmaria, a dado momento, na
saudação que dirigiu aos congressistas: “Só há uma
solução para a política educativa: a dignificação dos professores, que muito têm dado a este País”.
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Manuel Carvalho da Silva, secretário-geral da CGTP-IN,
e Mário Nogueira, secretário-geral da FENPROF, também
integraram esta primeira Mesa.
Rita Pestana leu mensagens do Secretário Regional da
Educação, Francisco Fernandes, e de Mário David Soares,
Presidente do Conselho Nacional da FENPROF.

Alunos

Cerca de 20 alunos do Curso de Mestrado em Ciências
da Educação, da Universidade da Madeira, acompanhados dum docente, assistiram ao segundo painel do 9º
Congresso do SPM, que fez uma abordagem global da
avaliação das escolas, dos professores e dos alunos.

Apresentação oficial

A apresentação oficial do 9º Congresso do SPM decorreu numa conferência de imprensa realizada no Funchal
no dia 11. A coordenadora do Sindicato, Marília Azevedo,
abordou os objectivos fundamentais da assembleia magna
dos docentes da Região, relacionando-a também com
a comemoração dos 30 anos de vida e intervenção do
SPM. João Sousa, vice-coordenador, deu pormenores do
espectáculo de encerramento (“A água Dorme de Noite”,
pelo GEFAC) e o jornalista José Paulo Oliveira, colaborador
regular da FENPROF e do SPM, explicou o funcionamento
do gabinete de imprensa preparado exclusivamente para o
9º Congresso.

B

Batalhas

O 9º Congresso mostrou que o SPM está preparado
para as batalhas que se aproximam.
«Aos desafios que se colocam hoje ao nosso sindicato
em particular e, evidentemente, a todo o movimento sindical, responderemos com a mesma coerência e capacidade
de acção que nos caracterizaram até aqui. Somos capazes
de reflectir em conjunto e decidir sobre o futuro de participação activa que queremos. Sabemos que a renovação é
necessária, mas tendo por princípios os que nortearam as
gerações que nos precederam. Só é possível lutar pelos
professores e educadores a partir da adesão de cada um
à causa pela dignidade da profissão e pela escola de qualidade para todos, num espírito de solidariedade inabalável
e na consciência de que somos parte de um colectivo que
reúne todos os trabalhadores de todos os outros sectores»,
salienta a moção de orientação aprovada no Tecnopolo.

C

Conferências

O (compacto) programa do 9º Congresso do SPM
incluiu duas conferências: uma de abertura, por Manuel
Carvalho da Silva (ver mais adiante em Olhar sobre a

Educação); e outra de encerramento por Santana Castilho,
docente da Escola Superior de Educação de Santarém (ver
Ode ao centralismo asfixiante).

D

Debate enriquecedor

«Nesta reunião magna, o debate foi enriquecedor, plural e cientificamente fundamentado, como é tradição dos
Congressos promovidos por esta organização de classe,
graças às comunicações dos oradores convidados e dos
congressistas, aos quais expresso, em nome da Direcção
do SPM, um grande obrigado por muito nos terem honrado com a sua presença e contributos» (Da intervenção de
encerramento, por João Sousa).

Difamação

“Dizer que os professores e educadores não querem
ser avaliados, quando sempre o foram, é uma monstruosa
difamação. O modelo de avaliação até aqui em vigor mostrou fragilidades ao longo da sua aplicação? Então podia
ter sido revisto e ajustado, mantendo os princípios que
defendemos sobre a avaliação do desempenho: um modelo que promovesse efectivamente as boas práticas, centrado na escola, que cedo detectasse os problemas existentes, não para punir mas sim para ajudar a corrigir e a me
-lhorar” (Da intervenção de abertura por Marília Azevedo).

E

ECD regional

No que diz respeito ao Estatuto de Carreira Docente
para a Região Autónoma da Madeira, a regulamentação
tem de ser uma oportunidade para corrigir alguns aspectos polémicos como a Prova de Acesso ao 6.º Escalão,
a avaliação do desempenho docente, o Período Probatório,
entre outros.
Como sublinha a moção de orientação aprovada no
Tecnopolo, o compromisso sindical que aqui assumimos
envolve a acção pela conquista de um estatuto profissional digno e valorizado como instrumento do exercício de
uma profissão ao serviço da democracia, promotora de
uma Educação de qualidade para todos, assegurada, fundamentalmente, pelo Estado enquanto garante do acesso
de todos a uma escola socialmente responsável, inclusiva, lugar de crescimento das nossas crianças e jovens e
espaço de verdadeira nova oportunidade para todos quantos precocemente dela foram excluídos.
A eficácia da luta por um tal estatuto, realça o documento central do 9º Congresso do SPM, está enquadrada
na acção mais vasta de intervenção sindical que se oponha ao avanço das políticas de índole neoliberal que procuram destruir a participação democrática, desvalorizando
e pondo em causa a centralidade do trabalho como valor
primeiro das comunidades e os direitos sociais ligados ao
seu exercício.
«Embalados pela onda reformista nacional que, nem
mesmo a descontinuidade geográfica conseguiu travar,
fomos confrontados com a apresentação de um ECD
regional que tal como o nacional apresenta um conjunto
de medidas que, por si só, agravam o exercício da profissão docente, como, e a título de exemplo, o aumento dos
horários de trabalho, o aumento de anos de carreira para
atingir o topo e o congelamento do tempo de serviço entre
outras malfeitorias», afirmou Marília Azevedo na abertura
do 9º Congresso. «A Autonomia Regional consagrada pelo
Estatuto Político Administrativo não foi suficiente para nos
proteger», registou a dirigente sindical.

Educação ao longo da vida

Para que os grandes problemas sócio-educativos do
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País possam ser encarados frontalmente, na perseguição
do bem comum e de modo a serem ultrapassados o mais
rapidamente possível, o 9.º Congresso do SPM defendeu
um conceito de educação de adultos que não se restrinja
à formação para sustentáculo do mercado de trabalho
(tão caro às políticas neoliberais), que assente em políticas
públicas em que a escola tenha um papel fundamental;
políticas essas que não deixem esquecidas as vertentes de
educação popular, a eliminação do analfabetismo literal e
os problemas dos novos imigrantes.
Como sublinhou Fátima Digo, é necessária a “implementação de um sistema de promoção e acompanhamento das várias ofertas educativas que possibilite avaliar as
dificuldades, corrigir estratégias, verificar os resultados, no
sentido de uma verdadeira conferência da qualidade”.
“O alargamento substancial das possibilidades de formação em horário pós-laboral, tendo em vista privilegiar o
acesso à população empregada” e a “reposição do Ensino
Recorrente no Ensino Básico, com o sistema modular
experimentado nos últimos anos”, foram outras perspectivas em foco nesta intervenção dedicada à educação
ao longo da vida.

Educação Pré-Escolar

«A Educação Pré-Escolar é, sem dúvida, o primeiro
momento escolar para aprender a aprender. Onde se promove a aprendizagem ao longo da vida, ou seja, onde
se aprende e se criam as condições necessárias para as
crianças continuarem a aprender», lembrou Lígia Santos.
«Para conseguirmos isto em Educação Pré-Escolar», disse
mais adiante, «temos de promover oportunidades educativas motivadoras do desenvolvimento e da aprendizagem
das crianças. Assim, nós, profissionais de Educação de
Infância, somos confrontados com exigências inerentes ao
desenvolvimento da profissão. São esperadas competências concretas sobre as quais devemos reflectir permanentemente, no sentido de questionar, reorganizar, reformular
para intervir perspectivando uma educação de qualidade».
«Uma destas competências concretas», afirmou Lígia
Santos, «é a capacidade de avaliar, que tem de ser um
reflexo do processo educativo adoptado, ou seja, ela constitui um dos componentes do desenvolvimento curricular
e exige competências essenciais nomeadamente: saber o
que se quer avaliar, definido com o máximo rigor; encontrar
critérios de avaliação; recolher dados, elementos concretos
e posteriormente analisá-los, compará-los e discuti-los;
tirar conclusões claras, que encaminhem para a reformulação das práticas.»
Já Adelaide Ribeiro afirmaria na tribuna do 9º

Congresso: «Hoje, qualquer país civilizado reconhece a
importância e o papel deste nível de educação no sistema educativo. Em Portugal, e principalmente na Região
Autónoma da Madeira, continuamos a verificar uma grande
confusão em relação a este sector considerado, desde
1995, a 1ª etapa da Educação Básica.»
«E esta confusão», explicou, «é de tal forma grave,
quando nos apercebemos que ela começa, justamente, na
cabeça daqueles “ou daquelas” que comandam os destinos da Educação Pré-Escolar nos seus gabinetes.»
Prosseguiu Adelaide Ribeiro: «Só num quadro de grande confusão se justifica a progressiva desvalorização da
componente educativa e uma inequívoca sobrevalorização
da componente social de apoio à família como objectivo
principal deste nível de educação. Convém acrescentar
e esclarecer, de uma vez por todas, que a formação inicial de Educadores de Infância se centra exclusivamente
na componente educativa. Só num quadro de grande
confusão e de algum desconhecimento técnico-científico
se justifica o contínuo desrespeito pela Lei-Quadro da
Educação Pré-Escolar.
Só num quadro de uma grande confusão se justifica a
alteração da dinâmica organizacional dos estabelecimentos
de ensino, na medida em que a articulação com o 1ºciclo
do Ensino Básico, tão necessária e desejada, tem sido
posta em causa com a alteração do calendário escolar
definido, nos últimos tempos, para este nível de educação.
Só neste quadro de desrespeito pelos princípios básicos
da Educação Pré-Escolar se consegue compreender a desvalorização da avaliação dos processos de aprendizagem
neste sector.»

Ensino Básico

No Ensino Básico, o Congresso chamou a atenção para
a importância da efectiva descentralização do sistema educativo, assente na autonomia e no governo democrático
das escolas, de modo a permitir a construção de soluções
adequadas aos contextos sociais, envolvendo em parcerias os diferentes elementos da comunidade educativa e
dotando a escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico com um
orçamento próprio de forma a garantir a eficácia do seu
funcionamento.

Ensino Secundário

O 9º Congresso do Sindicato dos Professores da
Madeira defende que o Ensino Secundário tem de ser
considerado como um ciclo de estudos com finalidades
próprias, com um estatuto terminal e autónomo em que
todas as vias oferecidas, quer as que significam a saída
para a vida activa, quer as que estão vocacionadas para o
prosseguimento de estudos, têm que ter a mesma dignidade e qualidade, com regras claras quanto à permeabilidade
entre os vários cursos e vias.
Segundo a moção de orientação aprovada no
Tecnopolo, “o acesso ao Ensino Superior, quer para o sistema público quer para o ensino privado, deve basear-se
em critérios universais e iguais; deve ser o Ensino Superior
a definir os seus próprios mecanismos de ingresso e selecção, de forma completamente autónoma relativamente
à conclusão dos cursos de nível secundário; e deve ser
repensado o modelo de avaliação dos alunos neste ciclo
de Ensino, perdendo o seu carácter meramente selectivo,
enveredando-se por um modelo de avaliação formativa
que privilegie o desenvolvimento do sentido de autonomia, cooperação e o empreendedorismo, competências
essenciais ao modelo de País e de Região que se pretende
construir.”

Espectáculo de encerramento

A fechar o 9º Congresso, o Tecnopolo acolheu um
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momento cultural de vincada qualidade, com o espectáculo “A Água Dorme de Noite”, pelo Grupo de Etnografia e
Folclore da Academia de Coimbra (GEFAC), que se apresentou pela primeira vez na Região.
O prestigiado Grupo teve em palco, durante cerca de
duas horas, três dezenas de elementos, integrando cantata, tocata, danças populares e representações cénicas
num guião inspirado na obra “Os Pescadores”, de Raul
Brandão. Um espectáculo inesquecível, antecedido por
uma sessão de canto alentejano no hall de acesso à sala
Ursa Maior.

F

Frente Comum dos Sindicatos
da Administração Pública

O SPM continuará a empenhar-se no fortalecimento e dinamização da Frente Comum dos Sindicatos da
Administração Pública, “na convicção de que só no quadro da intervenção conjunta de todos os trabalhadores do
Estado se pode travar a política neoliberal de destruição
do Estado social, expressão que é da democracia e factor
decisivo do progresso e desenvolvimento sustentado das
comunidades” (moção de orientação).

Funções sociais do Estado

“A continuação da ofensiva contra os trabalhadores
da Administração Pública em nome de uma falsa “reforma do Estado”, configura o fim das funções sociais do
Estado e o seu desmantelamento por progressiva perda de
qualidade dos serviços constitucionalmente garantidos a
todos os cidadãos”, sublinha uma moção aprovada no 9º
Congresso, proposta pela Direcção do SPM.
Através desta tomada de posição, a assembleia magna
do SPM exige uma negociação séria que respeite o direito
constitucional da contratação colectiva; a manutenção do
vínculo de nomeação; a estabilidade no emprego e a defesa dos postos de trabalho; a revisão intercalar de salários;
a consagração de carreiras e salários dignos; e a melhoria
da qualidade dos serviços públicos.

G

Gabinete de imprensa

Grande parte das entrevistas realizadas com dirigentes
sindicais e convidados do 9º Congresso decorreram no
gabinete de imprensa instalado pela organização numa das
salas de apoio do Tecnopolo.

Aqui decorreu também o trabalho de paginação das
duas edições da newsletter do Prof distribuídas no
Congresso, num total de 1600 exemplares de tiragem.
Asseguraram o serviço deste gabinete de imprensa:
João Sousa, JPO, Nélio de Sousa e Roberto Andrade (fotografia).

H

Homenagem

Falando “em nome da Direcção do Sindicato dos
Professores da Madeira”, João Sousa prestou “uma
justa homenagem a todos aqueles que tornaram este
Congresso num extraordinário sucesso, nomeadamente
aos Delegados Sindicais, que dinamizaram os actos eleitorais que permitiram escolher os colegas interessados em
participar neste grandioso evento, a quem solicito um justo
aplauso de agradecimento; aos funcionários desta organização sindical que, de forma muito profissional e sem
regatear esforços e sacrifícios, trabalharam como uma verdadeira equipa, com um espírito de união só comparável
ao de uma autêntica família, para quem peço igualmente
uma salva de palmas; aos nossos convidados, em especial os que apresentaram comunicações, que em muito
contribuíram para a riqueza do debate e da formação da
consciência sindical e profissional deste Congresso, aos
quais também devemos retribuir de igual modo; à comunicação social que, apesar da agenda sobrecarregada com
a visita presidencial, também contribuiu para a divulgação
desta iniciativa, por isso registemos com um aplauso o seu
contributo; e a todos os restantes técnicos e trabalhadores
que também
viabilizaram esta iniciativa, logo são também merecedores do nosso reconhecimento.”

I

Igualdade Homens/Mulheres

O Sindicato dos Professores da Madeira, em parceria com outras entidades, nomeadamente a Secretaria
Regional de Educação e Cultura associou-se ao Programa
Equal, coordenado pela CGTP (Programa de Intervenção
Comunitária) no Projecto Agir para a Igualdade.
Este é um projecto-piloto que está a ser implementado
em 14 escolas do País, incluindo três da Região Autónoma
da Madeira (EB23 do Caniçal, EB 23 da Torre e EBS da
Ponta do Sol). Este projecto tem como objectivo primordial
promover e valorizar o papel da educação e da formação
na criação de uma cultura de Igualdade de Oportunidades
entre mulheres e homens. Pretende-se, deste modo, promover o direito de cidadania, incentivando a partilha de
responsabilidades e dotando os/as professores/as de instrumentos pedagógicos em matéria de igualdade.
Na Região Autónoma da Madeira, o Equal deu formação
a 35 professores/as, preparando-os em igualdade de oportunidades e, através dela, contribuir para eliminar processos de exclusão que são veiculados pela linguagem, pelos
materiais didácticos e pela influência cultural exercida pela
família e pela sociedade.
Este projecto abrangeu um universo de alunos de 3º
ciclo, destas escolas, reforçando a sua capacidade crítica
e reflexiva e ajudando-os a desconstruir estereótipos, preconceitos e papéis de género pré-concebidos.
Mas, colegas, ainda há muito por fazer! A igualdade
entre mulheres e homens que defendemos não se esgota
aqui. Este projecto não se pode circunscrever a 3 escolas. Laçamos o desafio aos parceiros, nomeadamente à
Secretaria Regional de Educação e Cultura, para alargar
a dimensão deste projecto a todas as escolas da RAM.
Entretanto, vamos todos enquanto pessoas, homens e
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mulheres, contribuir, com as nossas práticas, para uma
sociedade mais justa, mais fraterna e mais igualitária (Da
intervenção de Mónica Vieira, intervindo em nome da
Comissão de Igualdade entre Homens e Mulheres do SPM)

gentes sindicais (a começar pela coordenadora, Marília
Azevedo; e também Mário Nogueira e Manuel Carvalho da
Silva) e com convidados do Congresso, como foi o caso,
por exemplo, de José Calçada, presidente do Sindicato
dos Inspectores do Ensino e Educação, ou do secretário-geral da CGTP-IN.

L

Lema

«Educação e Cidadania em tempo de Globalização» foi
o lema deste 9º Congresso do Sindicato dos Professores
da Madeira, que acabou por estar presente em várias
reflexões e contributos de delegados e convidados presentes no Tecnopolo. E foi também o título da Moção de
Orientação que a Direcção do SPM apresentou a este
Congresso e que orientará a sua acção sindical futura.

Lutar

Inquérito de opinião

A comissão organizadora do 9º Congresso lançou um
breve inquérito de opinião, em que se convidava os delegados a avaliarem a forma como decorreu a assembleia
magna do SPM. Feitas as contas, e na sequência do tratamento de um conjunto significativo de respostas, concluiuse que para 54 por cento dos delegados a organização do
evento foi “muito boa”, enquanto que para 44 por cento foi
“boa”. 96 por cento dos delegados considerou “adequada”
a divulgação do Congresso. Em matéria de instalações e
concretamente de comodidade, a avaliação de “muito boa”
registou 56 por cento das opiniões e a de “boa” 36 por
cento; quanto a condições sonoras, 60 por cento dos delegados que responderam a este inquérito consideraram-nas
“muito boas” e 28 por cento “boas”. Em relação ao acesso
ao Congresso, 58 por cento acharam “muito bom”.
No âmbito dos serviços de apoio, 60 por cento deu nota
máxima (“muitos bons”, enquanto 40 por cento considerou
que o trabalho de apoio foi “bom”.
Outro item em análise foi o “grau de participação dos
delegados”. Aqui, 66 por cento não foram além de um
“médio”, ficando pelos 34 por cento as apreciações de
“elevado”.
Finalmente, em relação aos temas tratados, distinguiu-se entre “interesse geral” e “nível de tratamento”. No primeiro caso, 60 por cento consideraram elevado e 40 por
cento médio. No segundo, houve unanimidade: 100 por
cento dos participantes no inquérito entenderam que foi
“equilibrado” o nível de tratamento dos temas abordados
neste 9º Congresso do SPM.

J

Jornalistas

Embora a visita do Presidente da República à Região
Autónoma da Madeira, que ocorreu por ocasião do 9º
Congresso do SPM, tenha mobilizado muitos jornalistas
madeirenses, a verdade é que vários profissionais da
comunicação social (RTP/M, RDP/M, Posto Emissor do
Funchal, Jornal da Madeira) tentaram dar o seu melhor na
cobertura tanto da conferência de imprensa que anunciou
o Congresso, como do desenrolar da assembleia magna
do SPM, no Tecnopolo, incluindo entrevistas com diri-

“Porque «Queremos dar um rosto ao futuro/E semear
a flor que vai nascer», em tempo de globalização, vamos
continuar a ser os principais agentes da educação e da
cidadania, na certeza de que é possível vencer este ciclo
mau em que vivemos, se soubermos lutar unidos, solidários e confiantes de que o sol vencerá as trevas...” (João
Sousa, intervenção de encerramento)

M

Maiorias absolutas

Maiorias absolutas conhecemos nós, bem como as suas
difusas jogadas políticas. Mas também conhecemos os
professores e educadores que, apesar de tudo, continuam
a desenvolver estoicamente o seu trabalho, em condições
cada vez mais adversas: turmas mais numerosas, alunos
mais desmotivados, com horários de trabalho cada vez
mais repletos, naufragando em burocracia inútil e esquizofrénica, reuniões que se sucedem em catadupa, mais
grelhas e mais grelhas, relatórios, actas, planificações,
planos educativos e uma miríade de outros documentos
para elaborar. Falta-lhes tempo para fazer aquilo que querem efectivamente fazer, aquilo que, como disse António
Nóvoa, sabem mesmo fazer “recentrar a escola na cultura
e na aprendizagem dos alunos” (Da intervenção de abertura, por Marília Azevedo)

Moção de orientação

«O compromisso sindical que aqui assumimos envolve
a acção pela conquista de um estatuto profissional digno e
valorizado como instrumento do exercício de uma profissão
ao serviço da democracia, promotora de uma Educação de
qualidade para todos, assegurada, fundamentalmente, pelo
Estado enquanto garante do acesso de
todos a uma escola socialmente responsável, inclusiva, lugar de crescimento das nossas crianças e jovens
e espaço de verdadeira nova oportunidade para todos
quantos precocemente dela foram excluídos”, destaca a
moção de orientação para o triénio 2008/2011, apresentada, em nome da Direcção, por Isabel Cardoso. Este
documento estratégico aprovado no 9º Congresso (com
duas abstenções) está organizado em oito capítulos fundamentais: Novos contextos e acção sindical; Educar
para a Cidadania: a Escola como lugar de construção da
Democracia; Um Sindicato forte e proponente; Em defesa
da Escola Pública de Qualidade para Todos; Organização
sectorial; Frentes de intervenção sindical; Acção pela
unidade e convergência; Sindicato dos Professores da
Madeira na defesa de uma Educação ao serviço dos
Cidadãos e da Democracia.
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blemas”. “As questões da Escola”, realçou o dirigente da
Central, “são um problema geral da sociedade”.
“Os défices que Portugal apresenta no seu processo de
desenvolvimento resultam da persistência, designadamente, de uma matriz esgotada, que não apela à formação e
à qualificação. Temos que concluir que, apesar de muitas
insuficiências actuais da Escola, ela está em condições de
responder a um nível qualitativo superior àquele que resulta das exigências do modelo actual de desenvolvimento da
sociedade portuguesa”, sublinhou Carvalho da Silva, que
observou noutra passagem: “A Escola tem capacidades
construídas pelo trabalho muito concreto dos seus actores
ao longo dos anos: os professores foram os primeiros e
grandes obreiros da construção dessas capacidades”.
Depois de abordar aspectos como “a Escola e a reprodução social” e “as exigências da Escola e a evolução da
sociedade”, o secretário-geral da Inter salientou que “é
necessário afirmar a Escola Pública” e lembrou que “os
professores não podem ser responsáveis por responder a
todos os défices que a sociedade acumula”.

N

Nova sede

«2008 também poderá ficar nos anais desta força sindical como o ano da concretização de uma antiga aspiração
de todos os nossos sócios: aquisição de uma nova sede.
Os dados para a viabilização desse sonho estão lançados,
faltando dar o passo decisivo, que é o co-financiamento
comunitário. Esta seria uma boa prenda para toda esta
família, que é enorme em coração, mas também em número, razão pela qual necessita de condições físicas adequadas às exigências actuais da formação profissional e da
prestação de serviços sindicais, culturais, recreativos e,
inclusive, de saúde aos seus associados” (Da intervenção
de encerramento, por João Sousa).

O

Ode ao centralismo asfixiante

Demolidor para as políticas educativas de Maria de
Lurdes Rodrigues e de José Sócrates, Santana Castilho,
professor coordenador da ESE de Santarém, desmontou,
ponto por ponto, as lógicas perversas que estão por detrás
de documentos como o do modelo de avaliação dos professores (um “sinistro disparate”) ou da gestão dos estabelecimentos de ensino - “a filosofia da ASAE transportada
para a Escola”, uma “ode ao centralismo asfixiante”.
Vários dos diplomas que têm saído dos gabinetes da
5 de Outubro, vincou Santana Castilho na conferência de
encerramento do 9º Congresso, “envergonham aquisições
civilizacionais mínimas da nossa sociedade”.
“Estão a transformar a escola pública num deserto”,
alertou o docente universitário. Avaliar serve para mudar e
melhorar o desempenho e para isso, sublinhou, “não servem modelos burocráticos “escabrosos”, que não medem
o importante…

Olhar sobre a Escola (de Carvalho da
Silva)

Na conferência de abertura do 9º Congresso, Manuel
Carvalho da Silva deixou um olhar expressivo sobre “a
situação da Escola”, numa densa intervenção que relacionou também outros dois temas centrais: a Globalização e
o Trabalho, num cenário marcado por “desafios a um movimento sindical reivindicativo e proponente”. O secretáriogeral da CGTP-IN lembrou que “a Escola não é uma instituição isolável na sociedade” e que “temos que combater
a tendência das teorias e das dinâmicas neoliberais que
nos querem impor abordagens compartimentadas dos pro-

P

Painéis

Além de uma conferência de abertura e outra de encerramento, e de um workshop dedicado ao Ensino Superior e
Investigação, o programa do 9º Congresso do SPM incluiu
dois painéis temáticos. O primeiro (dia 18), sobre as políticas educativas e a intervenção sindical docente dos últimos 30 anos, foi enriquecido pelas comunicações de Mário
Nogueira, secretário-geral da FENPROF; Almerindo Janela
Afonso, sociólogo, docente da Universidade do Minho; e
Conceição Dinis, do Conselho Nacional de Educação. O
segundo painel, realizado no dia 19, teve como objectivo
uma abordagem global à avaliação das escolas, dos professores e dos alunos, desafio a que responderam, com
as suas reflexões e experiências, os docentes Alexandre
Ventura e Luis Freches dos Santos, da área das ciências da
educação das Universidades de Aveiro e de Évora, respectivamente; e ainda José Calçada, presidente do Sindicato
dos Inspectores de Educação e Ensino.
No primeiro painel os intervenientes apelaram à necessidade de continuar a luta, resistindo com profissionalismo
para que a educação continue a ser para todos. Almerindo
Janela Afonso falou mesmo na necessidade de um “profissionalismo de resistência”.
No segundo painel destacaram-se ideias-chave como
«Avaliar para melhorar», «Avaliação como oportunidade» e
«Não à avaliação isolada».
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SPM afirmaria mais adiante:
“Temos a profunda convicção de que com esta instabilidade profissional, a qualidade do serviço público de educação fica altamente comprometida. Mas não podemos
desistir! E se quisermos ficar temos de lutar. O cansaço da
repetição do ritual dos concursos não pode tornar-se num
convite à desistência. Temos de defender o cumprimento
do direito ao emprego com direitos; reivindicar o direito à
vinculação dos professores contratados nos termos da Lei
Geral do Trabalho; reivindicar também que aos contratados
profissionalizados seja aplicado o índice remuneratório
167, correspondente ao início da carreira de acordo com o
novo ECD.”

Primeiro Ciclo

Papel do professor

“Valerá, por isso, continuar a mostrar aos portugueses,
em geral, e aos madeirenses,
em particular, que o conjunto de medidas legislativas
produzidas pela República e pela Região, sobretudo, os
Estatutos de Carreira em vigor, são menorizadores do
papel do professor e do educador, porque atentam contra
a autonomia pedagógica que a sua formação confere e que
o exercício da docência só se pode realizar com eficácia,
se o professor for envolvido e comprometido com o projecto educativo da comunidade escolar de que faz parte. Em
suma, a escola só é criadora de condições que promovam
o desenvolvimento e progresso das populações, se aos
seus profissionais for garantida a participação efectiva nas
soluções dos problemas comuns.
Pelo contrário, a escola pública que o poder quer criar
com as suas medidas reduzir-se-á a um espaço muito
pobre, onde se passarão alguns conhecimentos filtrados
e arredados da reflexão e debate críticos, onde não se
poderão ensaiar os modos de estar e ser do cidadão em
democracia, em que todos, sem excepção, se reduzirão à
“funcionarização” ao serviço das elites que detêm o poder,
formadas pelas escolas privadas”.

Particular e Cooperativo

“É hoje um fenómeno conhecido a diferença que existe,
ao nível dos lucros e das dificuldades financeiras, entre os
pequenos e grandes colégios privados. E este não é um
problema menor quando se tem que negociar Contratos
Colectivos de Trabalho”, referiu Mónica Vieira. A dirigente
sindical destacou logo em seguida que o SPM “continuará
a intervir no sentido de defender os direitos dos docentes
que trabalham no ensino privado, porque são docentes, e
como tal, merecem o respeito e a consideração devidos,
seja qual for o local onde exerçam a sua profissão. E hoje,
mais do que ontem, esta acção é fundamental porque
a existência de milhares de professores no desemprego
constitui uma bolsa de mão-de-obra barata qualificada e
disponível, capaz de gerar a tentação de agravar as condições de trabalho e de reduzir os níveis salariais.”

Precariedade

“Ao longo das últimas décadas, por via de um desajuste
entre a formação inicial de professores e educadores e a
realidade produzida pelas políticas educativas, tem vindo
a avolumar-se o número de docentes que trabalham em
situação extrema de precariedade”, sublinhou Mónica
Vieira, na tribuna do 9º Congresso.
Depois de salientar que, na Região Autónoma da
Madeira, o número de docentes a contrato ronda os 1350,
sendo o sector mais afectado o 1º Ciclo do Ensino Básico
com aproximadamente 440 contratados”, a dirigente do

“Não esqueçamos que é por culpa da ministra que
fomos confrontados com a aparição de um Estatuto de
Carreira Regional. Passado o encanto, acho que todos
já percebemos que o nosso Estatuto é um pouco menos
mau, que o Estatuto Nacional. Refiro-me concretamente, à
situação de leccionação do 1º ciclo. Todos sabemos que
já há muito tempo não existe monodocência, pelo menos
aqui na Região Autónoma da Madeira. Há muito que a
porta se abriu para o professor ou professora de Educação
Física, de Música e mais recentemente de Inglês. O professor titular de turma continua, no entanto, a assistir
activamente a essas mesmas aulas e a ter que realizar a
avaliação dessas três áreas.
Como é que esta realidade regional não foi suficientemente importante para permitir uma redução efectiva do
horário de trabalho do professor do 1º ciclo? Confesso que
não entendo como é que esta “especificidade regional” não
foi tida em conta. Ou só serve a especificidade regional
para alguns casos e para algumas pessoas, e já não tem
cabimento noutras?!
Sejamos honestos, colegas, a recompensa da monodocência como está no nosso Estatuto, sabe a pouco ou
mesmo a nada – dispensa da componente lectiva ao 25º
e 33º ano de serviço, tendo que fazer 25 horas de componente não lectiva de estabelecimento, não é nada e só
ofende a quem trabalha neste sector. Não acredito que o
arrojo não podia ser maior – discriminação sim, mas só
se for positiva!” (Da intervenção de Ana Lurdes Dias P.
Magalhães)

Profissional (Ensino)

Como destacou o dirigente José Diogo, “o 9º Congresso
do Sindicato dos Professores da Madeira defende que é
necessário e importante aumentar o Ensino Profissional
nas escolas públicas; garantir formação adequada aos
vários cursos e respectivos estágios; dignificar o Ensino
Profissional, criando condições de efectiva igualdade deste
com o Ensino Regular; e modificar mentalidades no sentido
de perceber o Ensino Profissional como resposta ao problema da falta de agentes especializados nos vários ramos
da sociedade.”

Projecto sindical

O projecto sindical do Sindicato dos Professores da
Madeira (SPM) firmou-se, desde a sua fundação em 1978,
na convicção de que a construção da autonomia política
regional em democracia, exigia a participação comprometida e empenhada dos professores e educadores madeirenses e de que o verdadeiro progresso e desenvolvimento do
nosso país só se faria, se juntássemos às reivindicações
em favor da Escola Regional, as exigências que os restantes sindicatos de professores, pelo país fora, iam fazendo
por uma Escola Pública de Qualidade para todos. O processo que conduziu à formação da Federação Nacional
de Professores (FENPROF) contou, desde a primeira hora,
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com a participação entusiástica da então direcção do SPM
e ficou marcada, desde esse momento, pelo traço identitário que ainda hoje nos distingue de organizações sindicais
docentes que vieram mais tarde a constituírem-se, uma
acção realmente proponente que concebe o trabalho dos
professores e educadores como estruturante do sistema
educativo enquanto dimensão essencial para a construção
de uma sociedade mais justa. O sinal mais evidente da
maturidade das organizações sindicais que integram a
FENPROF foi a decisão tomada pelos seus milhares de
associados em solicitar a adesão à CGTP-IN. Este movimento de integração na maior e mais representativa central
sindical do nosso país corresponde à certeza comum de
que a resposta às ofensivas da
globalização neoliberal só podem ser encontradas no
contexto alargado de todos os outros sectores do trabalho,
envolvendo, na reflexão e na decisão, todos os trabalhadores (Da moção de orientação aprovada no 9º Congresso).

Q

Quotas da avaliação

“Desde a primeira hora que nos opusemos às alterações
inaceitáveis que nos foram sendo apresentadas. E não tenhamos dúvidas: foi graças às lutas que desenvolvemos
que conseguimos que o ECD regional tivesse expurgado
do seu articulado a divisão da carreira, as quotas da avaliação de desempenho e a prova de ingresso na carreira.
Tenhamos todos a perfeita certeza de que os governos não
dão nada. Tudo tem que se conquistar. Por isso, colegas,
não podemos conviver com o conformismo. Se é verdade
que o desgaste a que estamos diariamente sujeitos pode
induzir a um cruzar de braços e a um deixa andar e se
queremos ser ouvidos, todos temos que nos empenhar.
Precisamos de continuar a mostrar firmeza perante as
adversidades” (Da intervenção de abertura, por Marília
Azevedo).

R

Regime Jurídico das Instituições
de Ensino Superior

Como destaca a moção de orientação aprovada no
9º Congresso do SPM, “o novo Regime Jurídico das
Instituições de Ensino Superior deixa pouca margem para
a decisão de cada instituição quanto ao modelo de gestão
a adoptar”.
“Torna-se óbvio”, acrescenta, “que o objectivo do legislador – leia-se, do Governo – foi o de impedir que qualquer
instituição ou escola mantivesse a sua forma actual de
gestão, obrigando todas a reconsiderarem o seu modo de
governo e a reverem os seus estatutos, mas impondo-lhes
um espartilho que claramente indica o que o Governo quer
e o que não quer.”
E sublinha ainda:
“Tendo em conta os nossos objectivos gerais essenciais
a atingir nos processos de aprovação dos novos estatutos
das instituições e das suas unidades orgânicas, em particular, das escolas, o 9.º Congresso do SPM defende que é
necessário:
1 - Assegurar que os sistemas de governação e de
gestão das instituições e das escolas que venham a ser
aprovados sejam o mais democráticos possível, no sentido
da melhor concretização do direito e do dever de participação dos 3 corpos (docentes e investigadores, estudantes
e pessoal não docente), com respeito pelas competências e qualificações dos seus membros e pelos diferentes
papéis que desempenham, garantindo, em particular, o
pleno exercício da liberdade académica e da liberdade de
expressão da opinião;

2 - Garantir as melhores condições para que a governação e a gestão se alicercem em planos estratégicos,
com objectivos bem definidos de aumento da qualidade,
da eficácia e da eficiência das diversas actividades, e que
sejam orientadas pelo primado do interesse público e pela
rejeição de soluções que promovam, ou facilitem, a subordinação a exclusivos critérios de mercado e de rentabilidade económica.”

S

Saudações

Chegaram ao 9º Congresso numerosas saudações
enviadas por organizações sindicais da Região e do País.
Os trabalhos foram acompanhados por representantes
de outros sindicatos da FENPROF, que apresentaram na
tribuna as suas saudações. Do SPGL esteve Deolinda
Martin. Em representação do SPN, Manuela Mendonça,
João Baldaia e Vítor Gomes. Anabela Sotaia representou o
SPRC, enquanto Fé Carvalho e Antónia Fialho constituíram
a delegação do SPZS. Além de Armando Dutra, o SPRA
teve no 9º Congresso os dirigentes António Lucas, Clara
Torres, Euclides Carquejo, Inês Cabral e Dionísia Violante.

Ser professor

“Ser Professor é ser mestre, é ser sonhador, é ser actor,
é ser pintor… é ser pai, é ser mãe, é ser avó é ser irmã… é
ser várias artes e profissões…vários parentes, vários amigos....vários protectores....
Ser Professor não é só passar a matéria de uma dada
disciplina. É ser uma miríade de coisas, de seres, de conhecimentos interligados, de saber, de eurekas e de sorrisos, ao invés de uma punhado de folhas impressas com
informação colorida....
No palco da escola, não há actor principal nem actores
secundários, neste palco todos são iguais, todos estão ali
para dar o seu melhor. Na mística de encarnar um dia aquilo que são, o segredo está na sala de aula, na alegria de
ensinar a realização que se tem na alma.
Não basta ser bom e usufruir desse título, tem que se
gostar daquilo que se faz. Não há nada que sirva de maior
consolo e que seja mais mágico do que um professor ver
os seus alunos crescer.
O maior desejo e anseio de um Professor é que a sua
sede de ensinar contagie os seus alunos e lhes dê sede
de aprender, oferecendo-lhes as ferramentas para que eles
abram os seus próprios caminhos e os trilhem pelos seus

próprios pés (Da intervenção de Dina Gomes)

Sonho

“O que se pede aos educadores e educadoras, professores e professoras é demasiado, assemelha-se à odisseia
do Dom Quixote e por isso jamais poderemos ser vulgares
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cumpridores de ofícios e de ocas orientações. Quem visa
proporcionar nos jovens a aquisição de atitudes autónomas, visando a mudança e formação de cidadãos e cidadãs civicamente responsáveis e democraticamente intervenientes não pode ser mais um elemento, mais um funcionário, um apático subserviente e pobre de espírito. Há um
provérbio Chinês que diz que é preferível acender uma vela
em vez de amaldiçoar a escuridão. Eu sonho muito com o
tempo em que cada um de nós conseguirá iluminar a sua

parte”(Da intervenção de Laíz Vieira).

T

Transformar

Como foi recordado na tribuna do 9º Congresso do
SPM, António Nóvoa, actual Reitor da Universidade de
Lisboa, disse (ou escreveu) um dia: “Quem escolheu ser
professor, escolheu a mais impossível, mas também a mais
necessária das profissões. E sabe que não vale a pena
acreditar que podemos tudo, que tudo podemos transformar. Não podemos. Mas podemos alguma coisa. E esta
alguma coisa é, muitas vezes, a coisa decisiva na vida das
nossas crianças e jovens.”

Trigésimo (aniversário do SPM)

A reunião magna dos professores madeirenses ficou
assinalada como o Congresso do Trigésimo Aniversário.
Como sublinhou João Sousa, vice-coordenador, na intervenção de encerramento, “decidiu a Direcção do SPM
conferir a máxima dignidade e solenidade a esta efeméride, reservando para este momento a primeira e principal
comemoração das três décadas de vida sindical, fazendo-a coincidir com a realização deste magnífico evento,
que é tradicionalmente a iniciativa mais grandiosa desta
estrutura de classe”.
“Se bem decidiu, melhor o fez”, observou, “porque
dificilmente conseguiríamos reunir noutro evento tantos
fervorosos sócios e amigos para prestarmos uma justa
homenagem a todos aqueles colegas que, com coragem, abnegação, sacrifício pessoal e familiar, edificaram,
implantaram e afirmaram o maior projecto de sindicalismo
docente da Região Autónoma da Madeira, perdoem-nos
a imodéstia. Para todos eles, vivos ou defuntos, saúdo,
reconhecidamente, do fundo do coração, em nome dos
Corpos Gerentes do nosso Sindicato, e solicito para eles
um forte aplauso de gratidão”.

U

Unidade

Como recordou Marília Azevedo na tribuna do 9º
Congresso, a fundação do SPM a 12 de Março de 1978

foi, sem sombra de dúvida, um momento de afirmação
de unidade e de combatividade dos docentes da RAM.
Porém, reflectiu também a aposta de, em unidade, contribuirmos na melhoria da qualidade da educação e do
ensino, na valorização profissional, ou seja, uma aposta na
construção de uma Escola pública de qualidade.”

W

Workshop (do Ensino Superior)

Maria da Graça Carvalho, ex-ministra do ensino
Superior, afirmou, no workshop «Ensino Superior e
Investigação – Tendências Internacionais» e «Repercussões
Institucionais e na Revisão dos Estatutos de Carreiras»,
que Portugal investe pouco na educação e na investigação
científica, o que pode condicionar a inovação e a produtividade do país.
Na sua comunicação, a oradora, que integra o Gabinete
dos Conselheiros da Política Europeia, referiu-se também
à avaliação das instituições universitárias a nível mundial,
tendo considerado que a Europa, nessa matéria não aposta na excelência.
Ainda acerca daquela matéria, manifestou alguma incerteza quanto ao modo de avaliar a excelência.
João Cunha e Serra, Coordenador do Departamento do
Ensino Superior e Investigação da FENPROF, dirigente do
sindicato dos Professores da Grande Lisboa (SPGL), abordou a situação actual do ensino superior, numa perspectiva
essencialmente sindical, tendo-se manifestado contra fundações como “solução” para o problema do financiamento
das instituições. Alertou ainda para a política do Ministério
do Ensino Superior, marcada pelo não cumprimento de
compromissos assumidos no que se refere à apresentação
de propostas; e também para com o seu alheamento
da resolução dos principais problemas profissionais dos
docentes e dos investigadores, que são os da enorme precariedade das carreiras e do bloqueamento das progressões nos escalões salariais e das mudanças de categoria.
Por fim, o sindicalista, docente do Instituto Superior
Técnico de Lisboa, queixou-se da magreza das dotações
orçamentais para as instituições universitárias, dizendo que
elas não se coadunam com as reformas que se pretende
implementar, o que também influencia a abertura de vagas
e concursos para os docentes do ensino superior.
A sessão foi conduzida por Domingos Rodrigues, responsável do sector no SPM e membro do Departamento
do Ensino Superior da FENPROF.
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V

Valorização dos docentes

“A melhor prenda de aniversário (do SPM) seria a consagração, na Regulamentação do Estatuto de Carreira
Docente para a Região Autónoma da Madeira, dos princípios que temos vindo sistematicamente a defender e
que este 9.º Congresso reafirmou, os quais visam, sumariamente, a dignificação e valorização dos professores e
educadores, como condição fundamental para garantir
uma educação e ensino de qualidade, factor decisivo no
combate ao insucesso e abandono escolares. Isso consegue-se com vontade política e não apenas com palavras de circunstância, como ouvimos neste areópago,
na saudação de sua Excelência o Senhor Secretário de
Educação e Cultura, onde referia que «qualquer mudança
será sempre feita com os professores e nunca contra
estes», que, neste caso e tendo em conta a parte final do
processo legislativo conducente à aprovação do Decreto
Legislativo Regional 6/2008/M, vulgarmente conhecido
por Estatuto da Carreira Docente Regional, roça a hipocrisia, na medida em que introduziu profundas alterações
nos normativos que regem o exercício da nossa profissão, à revelia da lei da negociação colectiva e contra a
vontade dos professores e educadores que trabalham
nesta Região Autónoma” (Da intervenção de encerramento, por João Sousa)

Vídeo

O 9º Congresso do SPM começou, na manhã de 18 de
Abril, na Sala Ursa Maior do Tecnopolo, com a projecção
de um vídeo de sete minutos exclusivamente dedicado
aos 30 anos de vida, intervenção e luta do Sindicato
dos Professores da Madeira. Momentos especiais nesta
caminhada, documentos, acções de rua, encontros e
reuniões de trabalho, rostos de sócios e dirigentes desfilaram num expressivo apontamento que regista um
património sindical que é parte integrante da história da
Democracia portuguesa.

X

XXI (Século)

Nesta etapa do século XXI, marcada pela globalização,
o 9º Congresso do Sindicato dos Professores da Madeira
foi muito objectivo na análise da situação em que vivem
os cidadãos, os trabalhadores e, naturalmente, o conjunto dos educadores e professores portugueses.
“Tornou-se lugar comum fazer referência ao acelerar
dos acontecimentos e à circunstância de tudo ou quase
tudo ter repercussões à escala global. A palavra globalização entrou no vocabulário sem que se chegasse a
discutir, para o cidadão comum, a construção formal do
conceito porque facilmente se identificou o fenómeno nas
suas diferentes dimensões no quotidiano de cada um”,
sublinha a moção de orientação aprovada pelos delegados ao 9º Congresso do SPM.
“Este termo globalização”, lê-se mais adiante, “não
reúne, de modo, algum, unanimidade, por isso, aqui,
optaremos por, longe das discussões académicas,
assumi-lo como um fenómeno em que concorrem todas
as dimensões: a económica, a política, a social, a cultural e a ideológica. Económica, porque se define pelo
rápido crescimento da actividade económica capitalista
através e para além das fronteiras; social, porque tem
implicações à escala planetária alterando estruturas e
relações sociais, o que acontece aqui influenciará comunidades a grande distância; política, porque determina
novas formas do exercício do poder e novas concepções

dos direitos dos cidadãos que procurando a legitimação
faz uso dos mecanismos clássicos da democracia mas
a contradiz; cultural, porque dilui progressivamente as
identidades culturais diversas e impõe modos de vida
ao serviço do lucro capitalista, fazendo do consumo um
valor estruturante das comunidades e, finalmente, ideológica, porque é sustentada por um modelo que confere
uma nova legitimidade às desigualdades sociais, isolando o indivíduo reduzido à esfera do privado. Esta é uma
globalização capitalista neoliberal cuja definição, necessariamente redutora e insuficiente, nos servirá, tão só,
como instrumento de análise no contexto particular deste
documento.”
Como destaca a moção de orientação, “a democracia,
enquanto sistema político e ideológico, foi sendo reajustada aos imperativos do modelo neoliberal deixando, por
um lado, de colocar, no centro da acção, o cidadão e o
exercício da cidadania, regulado
pela lei em liberdade reduzindo-o, por força, dos
mecanismos dominantemente capitalistas, ao papel de
cliente/consumidor e, por outro lado, deixando de atribuir ao Estado as responsabilidades plenas que assumiu
naquilo que os próprios regimes democráticos sempre
consideraram sectores chaves para o progresso e desenvolvimento das sociedades, nomeadamente, a saúde, a
educação, a segurança social e os recursos ambientais,
conferindo-lhe, cada vez mais, uma organização e uma
lógica de funcionamento de grande empresa, à qual se
impõe, antes de tudo, a exigência de lucro.”

Z

Zero

Quanto vale uma política que mantém um País com
expressões preocupantes de pobreza e de desigualdades sociais? Que mantém uma parte muito significativa
da sua população longe dos padrões de bem-estar que
caracterizam as democracias europeias. Que mantém
uma taxa de analfabetismo de cerca de 10% da população nacional, acompanhada do problema da iliteracia,
do abandono e do insucesso escolar, da falta de qualificações, etc. Quanto vale uma política assim? Zero!
Como sublinha a moção de orientação aprovada
no 9º Congresso do SPM, “muito há ainda por fazer”.
Conscientes disso, FENPROF e SPM têm apresentado
propostas objectivas para a construção de uma resposta
dinâmica àqueles problemas.
Referindo que “as respostas que cabem à escola
têm de ser enquadradas com medidas multidisciplinares abrangentes”, o documento orientador aprovado no
Tecnopolo interroga: “Que escola e que outras entidades
e meios reúnem hoje as condições para vencer este problema estrutural da sociedade portuguesa?”
“Sendo este um dos primeiros itens de análise da realidade educativa nacional e regional, é também aquele
em que primeiro se percebe que, à ineficácia de certas
opções passadas, acresce, no presente, o desinvestimento, cada vez maior, no ensino recorrente e na educação ao longo da vida. Mostram ainda esses dados que
o problema não se resolverá com o desaparecimento das
gerações mais velhas, bem pelo contrário, o fenómeno
tende a aumentar, atingindo, progressivamente, os jovens
e as crianças que engrossam os dados do abandono e
insucesso escolares, manifestando níveis de analfabetismo e iliteracia preocupantes. A FENPROF há muito que
vem alertando para esta realidade e coloca estas preocupações no âmbito das suas reivindicações em matéria de
política educativa e de condições de trabalho docente”,
realça a moção.
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Discurso Directo

José Calçada, Presidente do Sindicato
dos Inspectores da Educação e do Ensino:

“Professores e inspectores não estão
em lados opostos da barricada”
José Paulo Oliveira

Jornalista (texto e fotos)
“Os inspectores, através do seu
Sindicato, devem dizer o que
pensam sobre a avaliação dos
professores e devem mostrar
– e nós somos suficientemente
insuspeitos para o fazer
com objectividade – por
que é que não faz sentido,
nesta fase, avaliar professores individualmente. Não
se tira nenhum proveito
disso. Devemos avaliar as
escolas enquanto organizações e devemos avaliar
como e em que medida o
papel dos professores pode
ser optimizado dentro do
contexto de cada escola
concreta” – são palavras de
José Calçada, membro fundador (já lá vão 20 anos) e
Presidente do Sindicato dos
Inspectores da Educação
e do Ensino (SIEE), em entrevista
exclusiva à Prof Magazine, realizada
na cidade do Porto. Licenciado em
História em 1970 pela Universidade
de Coimbra, professor entre 1970 e
1980, orientador pedagógico entre
1980 e 1982, José Calçada está na
Inspecção há 26 anos. Nesta entrevista, realizada após o 9º Congresso
do SPM, onde foi um dos dinamizadores do painel “Avaliação das
escolas, dos professores e dos
alunos”, fala dos problemas que se
vivem hoje na Inspecção e garante, noutra passagem, que “nada
se pode fazer na Educação se os
professores não estiverem ganhos e
mobilizados”. “Atacar os profissionais, desconsiderá-los publicamente
(o que é muito perigoso), decidir
de forma arrogante, tentar abrir
fissuras entre os professores e os
sindicatos – assim não se vai a lado
nenhum”, realça José Calçada, que
afirma ainda: “A Inspecção-Geral
de Educação não possui recursos
humanos suficientes para a concretização plena das suas competências, pelo que frequentemente os
Inspectores são sujeitos a um sobre-esforço horário para darem cumprimento a prazos estabelecidos”.

Prof Magazine – O Inspector
José Calçada afirmou na tribuna
do 9º Congresso do Sindicato dos
Professores da Madeira (SPM) que
professores e inspectores estão do
mesmo lado da barricada. Podia
explicar melhor esta ideia?
José Calçada (J.C.) – Disse e
confirmo. Na verdade, professores e

inspectores da educação e do ensino têm que trabalhar em comum.
Actuam no mesmo sector. Vivem
realidades comuns. Há, no entanto,
alguns, e nomeadamente nas tutelas, que estão mais interessados em
acentuar as diferenças do que as
semelhanças.
Professores e inspectores trabalham nas escolas e pelas escolas.
Trabalham com as escolas e não
contra elas. A nossa primeira prioridade, comum, são as crianças, são
os jovens, são os alunos. É por causa
deles que há professores e inspectores. Não há inspectores por
causa dos professores, mas sim por
causa do sistema educativo e do
funcionamento das escolas. O nosso
trabalho, falando nós dos docentes
ou dos inspectores, ou se reflecte sobre a qualidade do processo
ensino-aprendizagem e sobre o bem-estar nas nossas escolas, ou então
não vale a pena. Assim, e retomando
a sua pergunta, ou trabalhamos todos
no mesmo sentido ou então o nosso
trabalho não faz sentido. Ninguém de
bom senso pode compreender que
professores e inspectores estejam em
lados opostos da barricada.
Limitamo-nos, naturalmente, a

desenvolver funções diferentes – mas
complementares e não antagónicas.
Se entrarmos no campo mais geral
da Administração Pública, então a
minha declaração no Funchal terá
ainda mais razão de ser. Se tomarmos em linha de conta a ofensiva que
está a decorrer contra este sector,
então há todas as razões acrescidas
para estarmos todos rigorosamente do mesmo lado.
Prof – Do que teve oportunidade de ver (e participar) no
9º Congresso, que imagem
trouxe da assembleia magna
do Sindicato dos Professores
da Madeira?
J.C. – Foi possível notar
um grande dinamismo interno,
uma grande capacidade de
participação e de debate em
torno de ideias e projectos
fundamentais para a classe.
Por vezes acontece que os
congressos se transformam
quase em meros rituais. Não
foi o caso do Congresso do
SPM. Foi uma iniciativa com vivacidade, que transpirou autenticidade.
Isto não colide com a capacidade de
organização, que se sentiu também.
Por vezes, há congressos em que o
esforço organizativo é de tal ordem
que abafa a substância da acção. No
Tecnopolo não aconteceu isso. Estão
de parabéns – o SPM, os seus associados e a sua Direcção.

“Trabalhamos muito
isoladamente”
Prof – Aproveitando esta maré
de balanços, que comentário pode
fazer ao V Fórum do Sindicato dos
Inspectores de Educação e Ensino,
realizado de 8 a 11 de Maio na cidade de Angra do Heroísmo, na ilha
Terceira?
J. C. – Fizemos o nosso primeiro
Fórum em 2000. E o V, com cerca de
240 participantes, decorreu recentemente em Angra, cidade Património
da Humanidade, que comemora
entretanto os 25 anos dessa importante distinção da UNESCO. E já
que se fala de aniversários, o nosso
Sindicato está a comemorar os 20
anos da sua fundação. O SIEE tem
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âmbito nacional e abrange e representa os inspectores que trabalham
na Inspecção-Geral da Educação,
na Inspecção-Geral do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,
na Inspecção Regional da Educação
da RAMadeira e na Inspecção
Regional da Educação da RAAçores.
Os fóruns anteriores decorreram no
continente e, um, na Madeira. Agora,
a quinta edição, decorreu nos Açores.
Respondendo então à sua pergunta: uma das preocupações destes
nossos fóruns, além do debate em
torno de matérias profissionais, é o
encontro, a confraternização, o convívio e o reforço dos laços entre estes
profissionais, porque, ao contrário do
que se passa com outras profissões,
é muito reduzido o número de inspectores; estamos a falar de um universo
de cerca de 240 pessoas - para todo
o País e para todas as quatro
inspecções atrás referidas. Há
quem não tenha consciência
desta realidade. E, para mais,
estamos muito dispersos pelo
território nacional. Recebemos
frequentemente o trabalho
pelo correio em nossa casa e
depois vamos onde é preciso.
Não estamos concentrados.
Trabalhamos muito isoladamente. Raramente nos encontramos. Estes fóruns ajudam
a quebrar esse isolamento.
Apesar de sermos poucos, por
vezes não nos conhecemos…

“Quem sabe só de
Inspecção,
nem de Inspecção sabe!”
Prof – Do que já tivemos oportunidade de assistir em fóruns anteriores, estes são também momentos para conviver e debater outras
matérias…
J. C. – Sem dúvida. O fórum do
SIEE é também uma forma de alargar horizontes. Todos os nossos
fóruns têm uma consigna baseada
numa frase do Professor Abel Salazar
(não confundir com o António, o de
má memória…): “Quem sabe só de
medicina, nem de medicina sabe”.
Adaptando para a nossa realidade,
ficou: “Quem sabe só de Inspecção,
nem de Inspecção sabe!”. Neste
último Fórum, à excepção de um
convidado, o Inspector holandês
Ferry de Rijcke, inspector do ensino superior, que nos apresentou
um excelente trabalho comparativo
das várias inspecções na Europa –
todos os outros abordaram temas
bem diversos, desde o governo das
escolas (Professor Doutor Licínio
Lima) ao enquadramento histórico
geoestratégico dos Açores desde
o século XVI até aos nossos dias
(Dr. Álvaro Monjardino), desde uma

visita-precedida de conferência a
Angra Património da Humanidade
(Dr. Francisco Maduro-Dias) até à
“Globalização: crise da Justiça ou
crise do Direito?” (Dr. António Cluny,
Presidente da Direcção do Sindicato
dos Magistrados do Ministério
Público). O Dr. António Cluny, por
exemplo, assinalou que mais grave
do que a crise da Justiça é a crise
do Direito: cada vez há direitos mais
parcelares, adaptados às vantagens
de quem tem ou controla o poder, e
cada vez menos um Direito público
universal …
Prof- Qual é a taxa de sindicalização dos inspectores?
J.C. – O nosso Sindicato possui
uma taxa de sindicalização de cerca
de 81% e, tendo âmbito nacional,

somos o único sindicato neste sector
socioprofissional.

“Cansa muito ser continuamente confrontado com a
ingratidão”
Prof - Como é que interpreta o
mal-estar e o descontentamento
que grassa nas escolas portuguesas?
J.C – São vários os motivos e isso
é tema para umas horas de conversa.
Mas neste momento concreto a questão que se levanta é muito simples:
o mal-estar que se nota nos estabelecimentos de ensino deriva fundamentalmente do profundo desrespeito
mostrado por várias tutelas relativamente aos docentes e à dignidade
profissional docente. Este é, repito,
neste momento, o problema principal.
Independentemente do Governo de
turno, ninguém consegue fazer nenhuma verdadeira reforma do sistema
educativo, com impacto no funcionamento das nossas escolas, se não
convencer os protagonistas principais
– por muitas voltas que se dê, os professores são os protagonistas principais neste processo. Pode-se falar dos

alunos, naturalmente; pode-se falar
dos pais e encarregados de educação;
pode-se falar das autarquias, pode-se
até falar dos Inspectores – mas se os
professores ficarem de fora não há
solução para a melhoria do sistema
educativo. Uma pessoa insuspeita, o
Professor Marçal Grilo, ex-ministro,
numa recente entrevista, já reconhecia – mais vale tarde do que nunca
- que, para além da bondade ou não
das medidas do Governo, é preciso
“ganhar os professores.” Aquilo que
está hoje na origem do tremendo desencanto, do enorme cansaço acumulado – cansa muito ser continuamente
confrontado com a ingratidão! – é a
desconsideração pelos educadores e
professores. As pessoas não precisam
nem querem que lhes estejam sempre
a bater palmas. Mas gostam de ver
reconhecido o seu trabalho, o seu
papel na sociedade. Nada se
pode se fazer na Educação se
os professores não estiverem
ganhos e mobilizados. Atacar
os profissionais, desconsiderá-los publicamente (o que é
muito perigoso), decidir de
forma arrogante, tentar abrir
fissuras entre os professores
e os seus sindicatos, nomeadamente a FENPROF – não
vai desaguar a lado nenhum. É
impossível defender a autoridade do professor e, entretanto,
atacar a sua imagem e o seu
profissionalismo. Os mesmos
que diziam que se davam bem
com os professores e com os
conselhos executivos e que
só se davam mal com os sindicatos,
acabaram por ser obrigados a sentarem-se à mesa e a negociar com os
sindicatos. Mas é necessária vigilância,
porque podemos estar confrontados
com um recuo meramente táctico por
parte do Governo, para ganhar tempo,
para desmobilizar, para descomprimir:
há eleições a curto prazo…

Um papel apaziguador,
apontado à solução
dos problemas
Prof – Neste momento a
Inspecção da Educação é um
elemento regulador, um elemento
repressivo ou um elemento mal
interpretado? Ou uma mistura
disto tudo?
J.C. – Como trabalham isolados,
os inspectores são muitas vezes,
por si, a imagem da Inspecção. Uns
têm uma determinada maneira de
estar e de actuar. Outros têm outra.
É como em todas as profissões.
Agora, posso dizer com toda a
segurança que hoje os Inspectores
não são um elemento repressivo.
De modo nenhum. Se me perguntar
se algumas tutelas gostariam que
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a Inspecção fosse mais repressiva,
não sei, não estou na cabeça das
tutelas. Mas posso dizer-lhe ainda (e
isto não é demagogia) que na generalidade das situações o papel de
cada Inspector concreto nas escolas
é um papel apaziguador, apontado
à solução de problemas, de aposta
no diálogo entre pessoas ou instituições em choque (a conversar é
que a gente se entende…), evitando
a todo o custo passar para soluções
mais drásticas. Os Inspectores estão
convictos – e o Sindicato tem nesta
matéria desenvolvido um trabalho
persistente, sistemático, fora das
luzes da ribalta – de que a Inspecção
deve ser preventiva, e não repressiva, profiláctica, e não terapêutica,
pedagógica, e não burocrática, de
inclusão, e não de exclusão, parte da
solução, e não parte do problema,
em resumo, deve trabalhar com os
professores e com as escolas, e não
contra.

“Mal com el-rei por amor dos
homens e mal com os homens
por amor d’el-rei”
Prof – É o tal papel regulador…
J.C. – De alguma maneira, sim.
Posso-lhe garantir, sem paternalismos, e com a experiência de 26 anos
de trabalho neste sector, durante os
quais passaram pelo Ministério da
Educação muitos e muitos Ministros
e inúmeros Secretários de Estado,
que os inspectores têm um privilégio que ninguém mais na educação
possui: nós andamos em contacto
permanente com as escolas, estamos no terreno e acabamos por
assumir um papel de charneira. Se
é verdade que, necessariamente,
vamos às escolas, na sequência
de encomendas legítimas da tutela,
também não é menos verdade que
nos fazemos eco junto das tutelas das aspirações que se sentem
nos estabelecimentos de ensino,
e também das dificuldades, dos
problemas e dos obstáculos que o
próprio Ministério da Educação não
raramente coloca à vida das escolas. Costumo dizer que o trabalho
do inspector se encontra em grande
medida sintetizado na frase que, à
hora da sua morte, se costuma atribuir a Afonso de Albuquerque: “Mal
com el-rei por amor dos homens e
mal com os homens por amor d’elrei”. É um pouco como a vida dos
inspectores. O inspector tem que
trabalhar de acordo com a lei, mas
principalmente de acordo com a sua
consciência. Quando em trabalho
numa escola, seja qual for o trabalho,
se detecta qualquer situação menos
correcta, não tem, à partida, de considerar desde logo que a razão está
do lado das tutelas e a culpa ou a
responsabilidade está do lado da

escola. Não é assim necessariamente. E frequentemente é ao contrário.
E nós afirmamo-lo, sem vacilar. Mas
os Inspectores não têm competência
decisória…
Prof – Os inspectores não têm
competência decisória…
J.C – Pois não, felizmente. O inspector analisa, fundamenta, propõe e
ponto final. O processo depois passa
para, eventualmente, sucessivas
tutelas, com diferentes competências
de decisão: o Ministro, o Secretário
de Estado, o Secretário Regional, o
Director Regional… Aproveito para
esclarecer que, no continente, as
Delegações Regionais da IGE não
estão subordinadas nem integradas nas Direcções Regionais do
Ministério. Dependem directamente
do Ministro. O mesmo se passa
com a IGMCTES (E. Superior). Na
Madeira e nos Açores, as IRE dependem directamente dos Secretários
Regionais da Educação dos respectivos Governos. No domínio dos
princípios, esta é uma situação perfeitamente correcta, para que se não
misturem funções de concepção,
de execução e de controlo. Só que
a generalidade das pessoas, e dos
professores, desconhece isto – e por
vezes o odioso dos problemas é atirado para cima dos Inspectores…

A flutuar entre a inspecção
anglo-saxónica e a inspecção
napoleónica…
Prof – A Inspecção não poderia
ter um papel mais dinâmico na
vida das escolas e na profissão
docente?
J.C. – Há quem entenda que as
inspecções da educação devem
ter um papel decisivo em algumas
matérias relativamente à profissão
docente, nomeadamente no domínio
da avaliação. E há outros que não
entendem isso. Há aqui, por um
lado, influências anglo-saxónicas,
nomeadamente inglesas, quanto
ao papel – que deve ser mais distanciado – das inspecções. E há a
inspecção à francesa, napoleónica,
centralizada: o inspector avalia e
essa avaliação vai interferir na progressão do docente na carreira, por
exemplo. Nós andamos aqui um
pouco a flutuar entre uma tendência
e outra, embora a tendência napoleónica seja a dominante. E ainda
agora, recentemente, fruto do novo
Estatuto da Carreira Docente, os
inspectores passaram a ter um papel
na avaliação dos coordenadores de
Departamento e nos coordenadores
dos Conselhos de Docentes. O que
o Sindicato disse na altura, aliás em
conferência de imprensa conjunta
com a FENPROF, é que essa tarefa
não é exequível. Não há inspecto-

res suficientes para operacionalizar
esse trabalho. Nem há inspectores
em várias especialidades. Um professor do domínio das Expressões,
por exemplo, tem de ser avaliado
por um inspector do domínio das
Expressões. Um professor das línguas germânicas deve ser avaliado
por um inspector dessa área. Ora,
a situação é esta: não temos inspectores em número suficiente, e
ainda menos em cada especialidade.
Há áreas em que só temos um ou
dois para todo o país e há áreas em
que simplesmente não temos um
único inspector. Não vale a pena
legislar em abstracto, sem ter em
consideração as situações existentes. A minha opinião é esta: tendo
em conta a seriedade do processo,
e qualquer que seja o modelo de

“Lemos nos jornais, e sentimos na nossa pele, que Portugal
é o país mais pobre da União
Europeia. Além disso, é também
o país onde o fosso entre ricos e
pobres é maior. Estamos atrás de
todos os países europeus e a par
dos Estados Unidos neste domínio. Isto é muito preocupante. E
a questão que se levanta é esta:
se o professor não se preocupa
com isto, então não está a fazer
nada na escola; e se o inspector
não se preocupa com isto, então
mais vale ir imediatamente para
casa…” / José Calçada

avaliação que se queira implementar e que venha ser adoptado, a
Inspecção deve manter nessa matéria um grande distanciamento e deve
funcionar apenas em situações de
reclamação ou recurso. Se no processo de avaliação surgir algo incorrecto, ilegítimo, ilegal, as queixas
devem ser apresentadas à tutela, e
a Inspecção, aí sim, cumprindo o
seu papel, deve intervir, analisando a
situação e recomendando soluções.
E mais nada. Se me pergunta se os
inspectores não deveriam ser chamados a um papel mais dinâmico e
interventivo neste processo de avaliação, respondo-lhe que sim, mas
pergunto também: como é que isso
é possível com duzentos e poucos
inspectores? Precisamos de cinco
ou seis vezes mais inspectores para
adequar o nosso trabalho a um
modelo dessa natureza.
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Só mais 20 inspectores ao
serviço e apenas no ano
lectivo de 2009/2010…
Prof – Mas o Governo garantiu
recentemente que o quadro de
inspectores de Educação seria
ampliado?
J.C – Isso é uma ficção. Neste
momento está a decorrer a parte final
de um concurso para a entrada de
39 novos inspectores, seleccionados
de um conjunto de 1031 candidatos.
Mas esses 39 não vão entrar já no
serviço de inspecção. Vão entrar num
estágio que começará no início do
próximo ano lectivo, que durará um
ano, e durante o qual farão formação
teórica e, com o apoio directo de
inspectores mais experientes, também formação em serviço. Só em
Setembro/Outubro de 2009 é que
esses inspectores estarão no terreno.
Prof – Entretanto, há uns que se
aposentam…
J.C – Ia precisamente falar-lhe
disso…Tendo em conta os que entretanto se aposentam, o saldo final
redundará num acréscimo de cerca
de apenas 20 inspectores no sistema.
Assim, não se altera rigorosamente
nada…

“Os inspectores chegam a
fazer 60 horas por semana”
Prof – Pode dar aos nossos leitores uma ideia das reivindicações
e da situação que se vive actualmente na Inspecção?
J.C. – As reivindicações que temos
como inspectores da Educação
prendem-se com a natureza do próprio trabalho que desenvolvemos.
Se olharmos para o enquadramento
legal, está razoavelmente correcto.
Enfatiza-se a componente preventiva em detrimento da componente
repressiva. Enfatiza-se a componente
profiláctica em detrimento da componente terapêutica. Enfatiza-se a
componente inclusão em detrimento
da componente exclusão. Enfatiza-se muito (e bem) o trabalho com as
escolas e com os professores e não
contra as escolas ou contra os professores. Neste domínio, está tudo
bem. Só que há uma grande distância entre o enquadramento legal das
coisas e depois o trabalho concreto
que é dado aos inspectores. É um
trabalho que está a ser cada vez
mais burocratizado, através de uma
avalanche de papéis. Neste momento, a Inspecção-Geral de Educação
está a braços, no continente, com a
avaliação externa das escolas, que
é uma encomenda feita pela senhora ministra em que os inspectores
estão a ser sobrecarregados de uma
forma violenta. Parece que estamos

a voltar aos horários de trabalho do
tempo da Revolução Industrial do
século XIX, como sublinhamos num
comunicado recentemente emitido
pelo nosso Sindicato. Os inspectores
chegam a fazer 60 horas por semana!
Não há sábados, não há domingos,
não há feriados, não há vida pessoal
nem há família… Uma coisa é os inspectores terem total disponibilidade
para o serviço e daí não terem um
horário semelhante ao do trabalho
administrativo – já sabemos que é
assim –, mas há limites. E há formas
de compensação, que a tutela parece esquecer. A Inspecção-Geral de
Educação não possui recursos humanos suficientes para a concretização
plena das suas competências, pelo
que frequentemente os Inspectores
são sujeitos a um sobre-esforço
horário para darem cumprimento a
prazos estabelecidos. Então, só resta
trabalhar num ritmo infernal. Quem
provoca esta situação? O maldito
SIADAP, que define para os serviços
objectivos quantitativos a atingir: se
dizem que têm de ser avaliadas 300
escolas, lá aparecem as encomendas
de serviço para avaliar 300 escolas.
Isto evidentemente à custa de uma
autêntica sobreexploração do trabalho. Quanto à Inspecção do Ensino
Superior, não possui mais de 20
(vinte!) Inspectores para todo o país!
Assim, não se pode exigir milagres. E
ainda há quem se admire com casos
como o da Independente.

“Não faz sentido avaliar
professores individualmente”
O PROF – Sabemos que o SIEE
está preocupado com as contradições e os erros que envolvem o
processo de avaliação dos docentes…
J.C. – Um aspecto que nos
parece fundamental é que os inspectores, através do seu Sindicato,
devem dizer o que pensam sobre a
avaliação dos professores e devem
mostrar – e nós somos suficientes
insuspeitos para o fazer com objectividade – por que é que não faz
sentido, nesta fase, avaliar professores individualmente. Não se tira
nenhum proveito disso. Devemos
avaliar as escolas enquanto organizações e devemos avaliar como e
em que medida o papel dos professores pode ser optimizado dentro do
contexto de cada escola concreta.
Posso ter uma escola excelente
apenas com professores médios.
Porque uma escola não é o professor “A” ou “B” a competir com o “C”
ou “D”. Agora as pessoas estão discriminadas à partida porque uns são
titulares e outros não são. A divisão
artificial destes profissionais não
leva a lado nenhum. Este Governo

e este Ministério – através da imposição do SIADAP, que não é um
modelo de avaliação mas sim um
instrumento de quotação – obrigam
a que numa escola, por melhores
que os seus docentes sejam, não
existam mais de 5% de excelentes
e de 20% de muito bons. Isto não é
uma escola. Quanto muito, isto pode
ser uma empresa pós-moderna (é
assim que agora se chama ao velho
capitalismo nominalmente reciclado), onde, na competição pura e
dura, vale tudo, até arrancar olhos…
Se nós tentamos passar para as
crianças o espírito da democracia,
da cooperação, da fraternidade, da
cidadania, da entreajuda, sem desvalorizar as capacidades individuais
de cada um, como é que posso,
em relação aos professores, fazer

“A escola, por muito que isto
custe a alguns, não é o motor de
nada. A escola reflecte o contexto
social, político e económico em
que nós operamos. A escola pode
acompanhar, pode ser factor de
potenciação, de apoio ao desenvolvimento multifacetado da sociedade, mas ela é consequência, não
é causa. Isto não é minorar o papel
da escola. É compreender que não
se pode pedir à escola aquilo que
ela não tem a obrigação nem a
capacidade para dar. E hoje em dia
pede-se tudo, pede-se demasiado, à escola. Porque, claramente,
outros não desempenham o seu
papel ”. / José Calçada

exactamente o contrário? Não é
possível avaliar os professores neste
contexto. Como já disse, posso
ter uma escola excelente só com
professores médios, mas também
posso ter uma escola péssima cheia
de professores excelentes. Parece
absurdo dizer isto, mas não é. Uma
escola pode ter apenas quadros
pretos e paus de giz e ser uma boa
escola e outra pode estar cheia de
computadores e de equipamento
topo de gama, e ser uma anedota.
O que conta é a substância daquilo
que se aprende! Hoje, com a panóplia das avaliações, com a pressão
dos resultados e dos objectivos, a
substância das coisas foi secundarizada. Interessa mais a aparência do
que a questão de fundo.
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Expositor

ECD Madeira

60 perguntas e respostas
Para possibilitar aos nossos associados um rápido esclarecimento
de dúvidas que o “ECD da SREC” possa suscitar e para melhor
conhecermos a dimensão do “roubo” de que fomos alvo, o SPM
disponibiliza 60 perguntas e respectivas respostas sobre o Estatuto
da Carreira Docente para a Região Autónoma da Madeira.

QUADROS DE PESSOAL DOCENTE

DIREITOS E DEVERES

9 - O primeiro provimento em lugar dos quadros faz-se por
nomeação definitiva? (art.33º)
Não. Faz-se sempre por nomeação provisória. Só passa a definitiva
no primeiro dia do ano escolar imediato, desde que tenha terminado o
período probatório com avaliação igual ou superior a Bom.

1 - Quais são os direitos profissionais específicos do pessoal
docente? (art. 4º)
a) Direito de participação no processo educativo;
b) Direito à formação e informação para o exercício da função educativa;
c) Direito ao apoio técnico, material e documental;
d) Direito à higiene e segurança na actividade profissional;
e) Direito à consideração e ao reconhecimento da sua autoridade
pelos alunos, suas famílias e demais membros da comunidade educativa;
f) Direito à colaboração das famílias e da comunidade educativa no
processo de educação dos alunos;
g) Direito à negociação colectiva.
2 - Qual o âmbito dos seus deveres?
(art. 14º, 15º, 16º e 17º)
Deveres profissionais genéricos; deveres para com os alunos; deveres para com a escola e outros docentes; deveres para com os pais e
encarregados de educação.

FORMAÇÃO

3 - Os docentes são todos obrigados à frequência de acções de
formação, independentemente do escalão em que se encontrem?
(art. 40º e art. 48º)
As acções de formação são um dos requisitos exigidos para efeitos
de progressão na carreira e avaliação do desempenho, independentemente do escalão em que se encontrem.
4 - Quando devem ser organizadas as acções de formação?
(art. 98º)
Devem ser organizadas em horário que não interfira com a actividade
lectiva, privilegiando-se a formação em contexto escolar e nos períodos
de interrupção lectiva.
5 - É possível a frequência de acções de formação cujo horário
interfira com o horário da componente lectiva? (art. 98º)
Não. As dispensas para formação de iniciativa da Secretaria
Regional da Educação e Cultura ou da escola e, quando creditada, dos
Centros de Formação, são concedidas preferencialmente na componente não lectiva.
A formação da iniciativa do docente é autorizada preferencialmente
nos períodos de interrupção da actividade lectiva. Quando for inviável
ou insuficiente a utilização das interrupções lectivas, a formação pode
ser realizada nos períodos destinados à componente não lectiva, até ao
limite de 25 horas por ano escolar.

RECRUTAMENTO E SELECÇÃO

6 - Como se realiza o recrutamento do pessoal docente?
(art. 24º)
Mediante concurso, sendo este o processo obrigatório de recrutamento e selecção do pessoal docente para nomeação em lugar de
quadro e para afectação e contratação.

CONTRATO

7 – Em que condições é celebrado o contrato administrativo de
provimento? (art. 36º)
Para o exercício transitório de funções docentes, tendo em vista a
satisfação de necessidades do sistema educativo não colmatadas pelo
pessoal docente dos QZP ou resultantes de ausências temporárias.

8 - Como se estruturam os quadros do pessoal docente? (art.28º)
Os quadros do pessoal docente da rede pública estruturam-se em:
- Quadros de escola;
- Quadros de instituição de educação especial;
- Quadros de zona pedagógica.

NATUREZA, ESTRUTURA E DURAÇÃO
DA CARREIRA

10 - De que depende o ingresso na profissão docente? (art. 39º)
Para a educação pré-escolar e ensinos básico e secundário, depende da qualificação profissional.
11 - A prova de ingresso prevista a nível nacional aplica-se à
Madeira?
Não.
12 - Como é que se define a natureza, estrutura e duração da
carreira? (art. 37º e 40º)
Trata-se de uma carreira única que, em termos de estrutura, se desenvolve ao longo de 8 escalões, a que correspondem índices remuneratórios diferenciados, com a duração de 35 anos para atingir o topo.
1º Escalão		
2º Escalão		
3º Escalão		
4º Escalão		
5º Escalão		
6º Escalão		
7º Escalão		
8º Escalão		

5 anos
5 anos
5 anos
4 anos
4 anos
6 anos
6 anos
…….

Índice 167
Índice 188
Índice 205
Índice 218
Índice 235
Índice 245
Índice 299
Índice 340

13 - Como é que se processa o ingresso na carreira? (art.39º)
O ingresso na carreira faz-se mediante concurso a provimento de
lugar de quadro.

PERÍODO PROBATÓRIO

14 - Quando é que decorre o período probatório? (art.34º)
Corresponde ao 1º ano escolar em exercício efectivo de funções na
qualidade de professor do quadro, sendo aplicável também, ao professor contratado desde que seja colocado a partir de 1 de Setembro com
horário completo.
15 - Quem designa o orientador do período probatório e em que
circunstâncias? (art.34º)
O conselho pedagógico ou conselho escolar ou departamento curricular, caso se trate respectivamente da educação em estabelecimentos
de infância ou unidades de educação pré-escolar, escolas do 1º CEB ou
escolas do 2º e 3º CEB e do ensino secundário.
16 - Quais são as competências do professor orientador do período
probatório? (art.34º)
a) Apoiar a elaboração e acompanhar a execução do plano individual
de trabalho, a que o orientando está obrigado.
b) Apoiar o docente na preparação e planeamento das aulas, bem
como na reflexão sobre a prática pedagógica;
c) Avaliar o trabalho individual desenvolvido;
d) Elaborar relatório circunstanciado da actividade desenvolvida e
participar no processo de avaliação.
17 - Em que situações está prevista a interrupção (suspensão) do
período probatório? (art.34º)
Em situação de faltas ao serviço legalmente equiparadas e por
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doença prolongada.
18 - Que efeitos tem a avaliação no período probatório? (art.34º)
• A avaliação de Bom no período probatório converte a nomeação
provisória em definitiva.
• A avaliação de Regular implica a repetição do período probatório.
• A avaliação de Insuficiente implica a exoneração do lugar de quadro. Se for contratado, o seu contrato não é renovado nem pode celebrar
novo contrato, o que implica a impossibilidade de voltar a candidatar-se
à docência no próprio ano e no ano escolar seguinte.

AVALIAÇÃO

19 - De que depende a progressão na carreira? (art.40º)
A progressão na carreira depende da permanência durante um
período mínimo de serviço docente efectivo no escalão imediatamente
anterior, com avaliação de desempenho igual ou superior a Bom e de
frequência, com aproveitamento, de módulos de formação que correspondam em média a 25 horas anuais.
20 - Quando é que a progressão ao escalão seguinte produz efeitos? (art.40)
Produz efeitos no primeiro dia do mês seguinte àquele em que se
encontrem reunidos os requisitos.

trato e antes da sua eventual renovação, desde que tenham prestado
serviço docente efectivo durante pelo menos 6 meses.
25 - Quem são os intervenientes no processo de avaliação?
(art. 46º)
• Os avaliados; os avaliadores; o conselho de coordenação da avaliação do desempenho.
• Os coordenadores de departamento curricular dos 2º, 3º CEB e
Secundário são avaliados por dois titulares do órgão de administração
e gestão.
• Os delegados de disciplina dos 2º, 3º CEB e Secundário são avaliados pelo coordenador de departamento curricular e por um titular do
órgão de administração e gestão.
• Os educadores de infância e professores do 1º CEB são avaliados
pelo delegado escolar e pelo director da escola.
• Os restantes docentes do 2º, 3º CEB e Secundário são avaliados
por um titular do órgão de administração e gestão e pelo respectivo
delegado de disciplina.
• Os docentes de educação especial são avaliados pelo director de
serviços técnico de educação e apoio psicopedagógico e pelo director
técnico ou director da escola onde prestam maior carga horária.
• Os docentes da rede pública em regime de mobilidade são
avaliados pelas estruturas desses estabelecimentos 2º e 3º CEB e
Secundário e pelo Director pedagógico no caso dos docentes 1º CEB
e Pré-Escolar.
26 - Quais são as fases do processo de avaliação? (art. 47º)
1º. Preenchimento de uma ficha de avaliação pelos avaliadores;
2º. Preenchimento pelo avaliado de uma ficha de auto-avaliação;
3º. Conferência de validação dos dados pelo conselho coordenador
da avaliação;
4º. Entrevista dos avaliadores com o avaliado;
5º. Reunião conjunta dos avaliadores para atribuição da classificação
final.
27 - Quais são os itens de classificação, de natureza científico-pedagógica, a considerar? (art.48º)
O conselho executivo, o director das escolas de educação pré-escolar e do 1º CEB, o coordenador de departamento curricular, o delegado
de disciplina, o director técnico nas instituições de educação especial
ponderam com base nos seguintes parâmetros:
a) preparação e organização das actividades lectivas;
b) realização das actividades lectivas;
c) relação pedagógica com os alunos;
d) processo de avaliação das aprendizagens dos alunos.

21 - Em que consiste e de que depende a progressão na carreira? (art.40º)
Consiste na mudança de escalão e depende:
a) da permanência de um período mínimo de serviço docente efectivo no escalão imediatamente anterior;
b) da obtenção de uma classificação de desempenho igual ou superior a Bom;
c) da frequência, com aproveitamento, de módulos de formação
contínua que, no cômputo global, correspondam, em média, a 25 horas
anuais.
22 - De que depende a atribuição de menção qualitativa igual ou
superior a Bom? (art.49º)
• Do cumprimento de, pelo menos, 95% do serviço lectivo que ao
docente tiver sido distribuído no ano escolar a que se reporta a avaliação.
• Para efeitos de avaliação, não relevam as faltas que são equiparadas a prestação efectiva de serviço.
23 - Para que é considerada a avaliação de desempenho? (art.51º)
É obrigatoriamente considerada para a renovação de contratos, efeitos de progressão na carreira e conversão da nomeação provisória em
nomeação definitiva no termo do período probatório.
24 - Quando se realiza a avaliação de desempenho? (art. 45º)
• Para os docentes integrados na carreira, realiza-se de dois em dois
anos, desde que o docente tenha leccionado pelo menos metade do
período em avaliação e, reporta-se à actividade docente desenvolvida
durante este período.
• A avaliação dos docentes em período probatório é feita no final
deste e reporta-se à actividade desenvolvida no seu decurso.
• A avaliação dos docentes contratados realiza-se no final do con-

28 - Quais são os itens de classificação, de natureza administrativa,
a considerar? (art. 48º)
O conselho executivo, o delegado escolar em articulação com o
director das escolas de educação pré-escolar e 1º CEB e o director de
serviços técnicos nas instituições de educação especial, ponderam,
em função dos elementos disponíveis, os seguintes indicadores de
classificação:
a) nível de assiduidade, nos termos definidos pelo presente estatuto;
b) serviço distribuído;
c) participação do docente nas actividades da comunidade escolar e
apreciação do seu trabalho colaborativo;
d) acções de formação contínua concluídas com aproveitamento;
e) exercício de cargos ou funções de natureza pedagógica;
f) participação em projectos de investigação ou desenvolvimento e
inovação educativa e sua correspondente avaliação;
g) actividade como formador no processo de formação contínua do
pessoal docente;
h) apreciação realizada pelos pais e encarregados de educação dos
alunos, desde que obtida a concordância do docente.
29 - Quantas são as aulas a observar? (art.48º)
O conselho executivo deve calendarizar a observação conjunta ou
isolada, pelos membros do conselho executivo e pelo coordenador do
departamento curricular, de, pelo menos, três aulas leccionadas pelo
docente.
30- Qual é a escala utilizada no sistema de classificação?
(art. 49º)
A escala de avaliação é de 1 a 10 expressa através das seguintes
menções qualitativas:
Excelente – 9 a 10 valores;
Muito Bom – 8 a 8,9 valores;
Bom – 6,5 a 7,9 valores;
Regular – 5 a 6,4 valores;
Insuficiente – 1 a 4,9 valores
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Expositor
31 - Quais são os efeitos na avaliação da atribuição da menção
qualitativa de Excelente? (art. 51º)
A menção de Excelente durante dois períodos consecutivos reduz
quatro anos no tempo de serviço docente exigido para efeitos de progressão e transição ao 6º escalão da carreira.

tempo de serviço para efeitos de progressão na carreira.
• A aquisição de DESES que vise a qualificação para o exercício de
outra funções educativas por docentes profissionalizados integrados na
carreira determina a bonificação de um ano para efeitos de progressão
e transição ao 6º escalão da carreira.

32 - Quais são os efeitos na avaliação da atribuição da menção
qualitativa Excelente e Muito Bom? (art.51º)
A menção alternada de Excelente e Muito Bom durante dois períodos consecutivos, reduz três anos no tempo de serviço docente para
efeitos de progressão e transição ao 6º escalão da carreira.

CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO

33 - Quais são os efeitos na avaliação da atribuição da menção
qualitativa de Muito Bom? (art. 51º)
A menção de Muito Bom durante dois períodos consecutivos, reduz
dois anos no tempo de serviço docente para efeitos de progressão e
transição ao 6º escalão da carreira.
34 – Quais os efeitos da atribuição da menção qualitativa de
Bom? (art.51º)
Considera o período de tempo a que respeita para efeitos de progressão e transição ao 6º escalão e a conversão da nomeação provisória
em nomeação definitiva no termo do período probatório.
35 - Quais os efeitos na avaliação da atribuição da menção
qualitativa de Regular/ Insuficiente? (art. 51º)
Implica a contagem do período de tempo avaliado apenas para
efeitos de antiguidade na carreira, ou seja não permite a progressão
e, quando aplicável, a perda de gratificação mensal de especialização.
36 - Quais são os efeitos na avaliação
da menção qualitativa de Insuficiente?
(art. 51º)
• Implica a não contagem do tempo
de serviço para efeitos de progressão
e/ou a não renovação do contrato de
trabalho.
• A impossibilidade genérica da acumulação de funções;
• A cessação da nomeação provisória do docente em período probatório;
• A impossibilidade de nova candidatura, a qualquer título, à docência, no
mesmo ano ou no ano escolar imediatamente subsequente àquele em que
realizou o período probatório
• Dois Insuficientes seguidos ou três
interpolados determina a não distribuição
de serviço lectivo no ano imediatamente
subsequente e a sujeição dos docentes ao regime de reclassificação ou
de reconversão profissional nos termos da Lei.

TRANSIÇÃO AO 6º ESCALÃO

37 – Como se faz a progressão do 5º para o 6º escalão (Procedimento
ao 6º escalão)? (art.41º)
Mediante aprovação em prova pública que incida sobre toda a actividade profissional desde o início das funções docentes e de ter pelo
menos 18 ou 23 anos de serviço, conforme se trate de docentes licenciados ou bacharéis, com última avaliação igual ou superior a Bom.

AQUISIÇÃO DE OUTRAS HABILITAÇÕES

38 - Que efeitos produz na situação profissional a aquisição de
novas habilitações por docentes profissionalizados integrados na
carreira? (art. 53º e 54º)
Aquisição por docentes profissionalizados integrados na carreira do
grau de mestre em ciências de educação ou em domínio directamente
relacionado com a respectiva com a área científica que leccionem,
confere:
• Para os docentes do 1º ao 5º escalão a bonificação de 2 anos de
tempo de serviço, respectivamente para efeitos de progressão e transição ao 6º escalão na carreira.
• Para os docentes do 6º ao 8º escalão a bonificação de 1 ano de
tempo de serviço para efeitos de progressão na carreira.
• A aquisição por docentes profissionalizados integrados na carreira
do grau de doutor em ciências da educação ou em domínio directamente relacionado com a respectiva área científica que leccionem, confere:
• Para os docentes do 1º ao 5º escalão a bonificação de 4 anos de
tempo de serviço para efeitos de progressão e transição ao 6º escalão
da carreira.
• Para os docentes do 6º ao 8º escalão a bonificação de 2 anos de

39 - O período de tempo referente a destacamento, requisição e
comissão de serviço conta para efeitos de progressão e concursos? (art.42º)
Desde que revistam de natureza técnico-pedagógica, com avaliação
igual ou superior a Bom.
40 - A quem cabe o reconhecimento das funções técnico-pedagógicas? (art.42º)
Por portaria do Secretário Regional de Educação e Cultura, são
fixadas as funções ou cargos a identificar como de natureza técnicopedagógicas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO

41 - Qual a duração e distribuição do horário semanal de trabalho
docente? (art.72º)
A duração é de 35 horas semanais de serviço e distribui-se por duas
componentes: lectiva e não lectiva, sendo esta individual e de estabelecimento.
42 - A que se destina a componente não lectiva de estabelecimento? (art. 78º)
A componente não lectiva de estabelecimento destina-se a:
a) Colaboração, acompanhamento
e supervisão das actividades de complemento curricular;
b) Informação e orientação educacional dos alunos em colaboração
com as famílias e com as estruturas
escolares locais;
c) Participação em reuniões de natureza pedagógicas legalmente convocadas;
d) Participação em acções de formação devidamente autorizadas;
e) Realização de estudos e trabalhos de investigação;
f) Assessoria técnico-pedagógica de
órgãos de administração e gestão da
escola;
g) Acompanhamento e apoio a
docentes em período probatório;
h) Desempenho de cargos de coordenação pedagógica;
i) Orientação e acompanhamento dos alunos nos diferentes espaços
escolares;
j) Apoio individual dos alunos com dificuldades de aprendizagem;
k) Produção de materiais pedagógicos.
43 - Qual é o número de horas da componente lectiva? (art.73º)
A componente lectiva do pessoal docente da educação pré-escolar
e do 1º ciclo do ensino básico é de 25 horas semanais e a do pessoal
docente dos restantes ciclos e níveis de ensino é de 22 horas semanais.
44 - Quando é que é considerado serviço docente extraordinário?
(art. 79º)
Considera-se serviço docente extraordinário aquele que, por determinação do órgão de administração e gestão, for prestado além do
número de horas das componentes lectiva e não lectiva registadas no
horário semanal de trabalho do docente.
45 - Quando é que se processa a redução da componente lectiva?
(art. 75º)
• A componente lectiva dos docentes dos 2º e 3º ciclos e secundário
e educação especial é reduzida em duas horas, de cinco em cinco anos,
até ao máximo de oito horas, nos termos seguintes:
- aos 50 anos de idade e 15 de serviço: 2 horas;
- aos 55 anos de idade e 20 de serviço: 2 horas;
- aos 60 anos de idade e 25 de serviço: 4 horas.
• Os docentes da educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino
básico, em regime de monodocência, ao completarem 60 anos, podem
optar pela redução de 5 horas da respectiva componente lectiva semanal. Estes docentes, podem ainda requerer a dispensa total da compo-
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nente lectiva pelo período de um ano escolar quando atingirem 25 e 33
anos de serviço lectivo efectivo em regime de monodocência. A dispensa das 25 horas de componente lectiva reverte para a componente não
lectiva de estabelecimento.
46 - Quando produz efeitos a redução da componente lectiva?
(art. 75º)
Apenas no início do ano escolar imediato ao da verificação dos
requisitos exigidos.

FÉRIAS

47- Em que altura do ano o pessoal docente tem direito ao gozo de
férias? (art. 84º)
As férias do pessoal docente são gozadas entre o termo de um lectivo e o início do ano lectivo seguinte.
Excepcionalmente e quando o número de dias de gozo de férias seja
superior ao período que medeia entre o termo de um ano lectivo e do
ano lectivo seguinte, os docentes podem usufruir do gozo de férias nos
períodos de interrupção da actividade lectiva.

INTERRUPÇÃO DA ACTIVIDADE LECTIVA

48 - É obrigatória a comparência na escola nas interrupções da
actividade lectiva? (art. 87º)
Os docentes podem ser convocados pelo órgão de administração e
gestão dos respectivos estabelecimentos de ensino para o cumprimento
de tarefas de natureza pedagógica ou organizacional, designadamente
as de avaliação e planeamento, para a participação em acções de formação. Para o efeito, deve o órgão de administração e gestão elaborar
um plano o qual deve ser dado conhecimento prévio aos docentes.

FALTAS

49 - Como são contabilizadas as faltas dadas pelo docente?
(art. 88º)
São contabilizadas por dias e por tempos. É considerado um dia de
falta a ausência a um número de horas igual ao quociente da divisão por
cinco do número de horas de serviço docente que deva ser obrigatoriamente registado no horário semanal do docente.
É também considerado um dia de falta a ausência do docente a
serviço de exames e a reuniões de avaliação sumativa. Em ambos os
casos, só podem ser justificadas por casamento, maternidade, nascimento, nojo, doença, doença prolongada, acidente em serviço, isolamento profiláctico e cumprimento de obrigações legais.
50 - Quantos dias pode um docente faltar por conta do período de
férias? (art. 92º)
O docente pode faltar um dia útil por mês, até ao limite de cinco dias
por cada ano escolar. Deve solicitar autorização com a antecedência
mínima de 3 dias úteis. Se não for, comprovadamente, possível pedir
autorização com 3 dias de antecedência, o pedido é feito oralmente no
próprio dia, devendo ser reduzido a escrito no dia em que o docente
regresse ao serviço.
51 - A que obriga a autorização? (art. 88º)
A falta ao serviço lectivo que dependa de autorização apenas pode
ser permitida quando o docente tenha apresentado ao órgão de administração e gestão da escola o plano da aula a que pretende faltar.
52 – Quais as faltas equiparadas a prestação efectiva de serviço?
(art. 93º)
Todas as consagradas em legislação própria como equiparadas a
prestação efectiva de serviço, de que são alguns exemplos:
• Assistência a filhos menores;
• Doença;
• Doença prolongada;
• Prestação de provas de avaliação por trabalhador estudante;
• Licença sabática e equiparação a bolseiro;
• Dispensa para formação;
• Exercício do direito à greve;
• Prestação de provas de concurso;
• Falecimento de familiar;
• Licenças de maternidade, paternidade e parental.

LICENÇA SABÁTICA E EQUIPARAÇÃO A BOLSEIRO

53 - Em que condições pode ser concedida a licença sabática?
(art. 97º)
Pode ser concedida desde que o docente pertencente aos quadros,
com avaliação de desempenho igual ou superior a Bom, possua, pelo
menos, 8 anos de serviço ininterrupto e esta licença se destine à formação contínua, à frequência de cursos especializados ou à realização
de investigação aplicada, privilegiando-se matérias de interesse específico e áreas prioritárias para a região.

54 - Em que condições pode ser concedida a equiparação a bolseiro? (art. 99º)
Quando o docente do quadro possuir 5 anos de serviço ininterrupto
em exercício de funções docentes, tendo obtido na última avaliação de
desempenho menção igual ou superior a Bom, privilegiando-se matérias
de interesse específico e áreas prioritárias para a região.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

55 - Como se processa a transição para a nova carreira docente?
(art. 3º das disposições transitórias)
a) Os docentes que se encontram nos 1º e 2º escalões (índices 112 e
125), quando perfizerem 8 anos de serviço, com avaliação de Bom, são
integrados no 1º escalão (índice 167);
b) Os docentes que se encontram no 3º escalão (índice 151), quando
perfizerem 3 anos de serviço com avaliação de Bom, são integrados no
1º escalão (índice 167);
c) Os docentes que se encontram no 4º, 5º e 6º escalões (índices
167, 188 e 205) são integrados respectivamente nos 1º, 2º e 3º escalões
(índices 167, 188 e 205);
d) Os licenciados que se encontram no 7º escalão /índice 218 são
integrados no 4º escalão (índice 218);
e) Os docentes que se encontram nos 8º, 9º e 10º escalões (índices
245, 299 e 340) são integrados nos 6º, 7º e 8º escalões (índices 245,
299 e 340).
Nota1: O tempo de serviço prestado no anterior escalão (antiga
carreira) e contabilizado para efeitos de progressão, conta para o tempo
de permanência no actual ou no novo escalão.
Nota2: O tempo de serviço prestado e não avaliado até 31 de Agosto
de 2007, é considerado classificado com Bom para efeitos de candidatura ao procedimento de transição ao 6º escalão.
56 - Como se processa a transição dos docentes bacharéis que
ingressaram no 3º escalão para a nova carreira docente? (art. 3º das
disposições transitórias)
• Os docentes que se encontram no 1.º nível remuneratório do 7.º
escalão (índice 218), quando perfizerem 4 anos de serviço, com avaliação de Bom, transitam para o 2º nível remuneratório (índice 223);
• Os docentes que se encontram no 2.º nível remuneratório do 7.º
escalão (índice 223), quando perfizerem 2 anos de serviço, com avaliação de Bom, são integrados no 5º escalão (índice 235);
• Os docentes que se encontram no 3.º nível remuneratório do 7.º
escalão (índice 235) são integrados no 5º escalão (índice 235).
57 - Qual o posicionamento remuneratório dos docentes providos
na carreira durante o período de transição? (art.5º das disposições
transitórias)
Os docentes que forem providos em regime de nomeação provisória ou definitiva, neste período, são remunerados por índice igual ao
dos docentes com igual classificação profissional e tempo de serviço,
aplicando-se as regras do regime transitório.
58 - Quem fica abrangido pelo regime especial de reposicionamento salarial? (art. 4º das disposições transitórias)
Os docentes que tenham preenchido, cumulativamente, os seguinte
requisitos:
a) Apresentem o documento de reflexão crítica a que estavam obrigados nos termos do art. 7º do Decreto Regulamentar nº 11/98, de 15
de Maio, no prazo de 60 dias—25 de Abril de 2008— a contar da data
da entrada em vigor do ECD Regional
b) Venham a completar o módulo de tempo de serviço efectivo que
seria necessário à progressão na estrutura prevista no Decreto-Lei n.º
312/99, de 10 de Agosto, no prazo de 124 dias– 3 de Maio de 2008— a
contar da data de retoma da contagem de tempo de serviço para aquele
efeito;
c) Tenham obtido no documento referido na alínea a) e antes da data
referida na alínea anterior, a menção qualitativa mínima de Satisfaz.
59 - Quem já conquistou o direito a reduções da componente
lectiva, nos termos do anterior estatuto, perde-o? (art.8º das disposições transitórias)
Não. Mantém a redução de que beneficia até que tenha direito a
maior redução de acordo com o actual estatuto.
60 - Até quando foi possível adquirir o direito às reduções nos termos do anterior estatuto? (art. 8º das disposições transitórias)
Até 31 de Agosto de 2007.
Funchal, Junho de 2008
A Direcção do SPM
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